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א 
  :بسم اهللا والصالة والسالم  عىل رسول اهللا, وبعد

  
 فيـه شـتات كـالم العالمـة حممـد نـارص ُ مجعـتا كتاب العذر باجلهل ,فهذ

ُاخلــاص هبــذا املوضــوع مــن مجيــع مــا وقفــت عليــه مــن تراثــه  الــدين األلبــاين
املطبوع واملسموع, مع ترتيب مسائله وتبويبها ليسهل عـىل القـارئ الكـريم 

  .تناوهلا والوصول ملا يريده منها
َّ وقــد ضممت هــذا الكتــاب إىل عمــيل املوســوعي الــذي مــن اهللا بــه عــيل  َّ ُ ْ َ ــ َ

ًسم العقيدة, لكن رأيت نرشه مفردا ليسهل تناوله موسوعة العالمة األلباين ق ُ
للبــــــاحثني وطــــــالب العلــــــم املعتنــــــني هبــــــذا املوضــــــوع اخلطــــــري عــــــىل وجــــــه 

  .اخلصوص, واهللا من وراء القصد
  وكتب

  شادي بن حممد بن سامل آل نعامن.د
  يف صنعاء اليمن

  حرسها اهللا من كل سوء ومكروه
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z١xאא 
ابط بالنــسبة للعــذر باجلهــل بالتوحيــد وهــل قــراءة وتــالوة القــرآن تكفــي مــا هــو الــض: ســؤال

 إلزالة هذا العذر?
ً أوال الضابط سواء كـان حيـسن قـراءة القـرآن أوال, ويفهمـه ثانيـا, أو :الشيخ ً ًً

كان يقرأه وال يفهمه, أوال حيسن ال فهمـه وال قراءتـه, فالـضابط يف ذلـك هـو 
 وتكـون العقائــد منتـرشة يف ذلــك أن يعـيش املـسلم يف جــو إسـالمي صــحيح,

اجلــو حتــى صــارت مــن قــسم مــا يــسميه علــامء األصــول بــاملعلوم مــن الــدين 
 . بالرضورة

ًولعــل مجيــع احلــارضين يــذكرون حــديث اجلاريــة التــي كانــت ترعــى غــنام 
فلــام بلغــه اخلــرب قــال الرجــل ... لرجــل يف أحــد وأن الــذئب ســطى عــىل الغــنم

ال الرجــــل أغــــضب كــــام يغــــضب البــــرش قــــ: ًمعتــــذرا لنفــــسه عــــام فعــــل بقولــــه
فـــصككتها صـــكة, يقـــول الرســـول عليـــه الـــسالم وعليـــه عتـــق رقبـــه فـــأمره عليـــه 

مــن أنــا? : يف الــسامء فقــال: هلــا أيــن اهللا? فقالــت: الــسالم بــأن يــأيت هبــا فقــال
قالت أنت رسول اهللا, قال أعتقهـا فإهنـا مؤمنـة, الـشاهد مـن احلـديث أن كـون 

عقيدة قرآنية منصوص عليها يف القرآن يف غري ما اهللا عز وجل يف السامء يف 
ًآية رصحية وعقيدة سنية نبوية عليها أحاديث كثرية جدا, ولكن اآلن كثري من 
املجتمعات اإلسالمية, ال تعتقد العقيدة اإلسـالمية فالرجـل الـذي يعـيش يف 
ًهــذا اجلــو يكــون معــذورا; ألن احلجــة مل تبلغــه بخــالف مــن كــان يف جمتمــع 
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ة التوحيـــد هـــي فاشـــية ومنتـــرشة يف ذلـــك املجتمـــع الـــذي أشـــبه مـــا آخـــر عقيـــد
يكــون بــاملجتمع األول النبــوي والــذي فيــه اجلاريــة وهــي راعيــة الغــنم عرفــت 
هذه العقيدة, هل هـي درسـت القـرآن, هـل هـي درسـت حـديث الرسـول عليـه 
ًالصالة والسالم, ذلك مما يـستبعد عـادة مـن راعيـة غـنم, لكـن هـي تعـيش مـع 

سيدها وسيدهتا فهي تسمع منهم وتتفقه عىل أيدهيم, فتعلم ما مل : أهل بيت
 . تكن من قبل تعلم

: وإذا ضــممنا إىل هــذا احلــديث وإىل هــذا املعنــى قــول اهللا تبــارك وتعــاىل
﴿@@@@@@@@bÛìŽfl‰@flsflÈžjflã@óŞnfly@fĺ čiğ̂ flÈŽß@bŞä×@bflßflë﴾) ًوفهمنـا اآليـة الكريمـة فهـام  )١٥:اإلسـراء

ًا عىل لفظهـا دون مرامهـا ومعناهـا, وأعنـي بـذلك ًصحيحا, وليس فهام جامد
﴾  أي أن كـل مجاعـة üì‰@sÈjã@óny@@@@أن اآلية ال تعني فقط بقولـه تعـاىل ﴿

وكــل طائفــة ويف كــل عــرص يأتيهــا رســول, قــد يأتيهــا رســول, وقــد يأتيهــا دعــوة 
ًالرســول, املهــم إذا أن اآليــة ليــست تعنــي فقــط شــخص الرســول وإنــام تعنــي 

ً األدلــة عــىل ذلــك أن الرســول قــد يــأيت قومــا فيكــون فيــه دعــوة الرســول; ومــن
املجنـــون, ويكـــون فيـــه املـــرصوع, ويكـــون فيـــه غـــري البـــالغ, واألصـــم وإلـــخ, 
وهــؤالء جــاءهم الرســول, ولكــن مــا جــاءهتم دعــوة الرســول, وعــىل العكــس 
مـــن ذلـــك, أمثالنـــا نحـــن أتبـــاع حممـــد عليـــه الـــسالم, نحـــن مـــا جاءنـــا حممـــد, 

 عــــىل صًوة حممــــد إذا مــــن وصــــلته دعــــوة حممــــد مبــــارشة لكــــن جاءتنــــا دعــــ
نقاوهتا وعىل حقيقتها فقد بلغته احلجة, وال يعذر باجلهل عىل مـا وضـحت 

 . ًآنفا
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ًمن هنا أنـا قلـت أكثـر مـن مـرة أن كثـريا مـن األوروبيـني واألمـريكيني الـذين 
ًيفتنون بدعاة منحرفني عـن الكتـاب والـسنة ولنـرضب عـىل ذلـك مـثال بطائفـة  ٍ

ًية; ألن هؤالء من الطوائف التي هلا نشاط شـديد جـدا يف الـدعوة إىل القاديان
مــــا يعتقــــدون مــــن ديــــنهم, ولــــذلك فقــــط اســــتطاعوا أن يــــؤثروا عــــىل األلــــوف 
املؤلفــة مــن اإلنجليــز واألملــان واألمريكــان وإلــخ, تــرى وهنــا الــشاهد هــؤالء 

 بلغتهم ال: الذين اتبعوا الدعوة القاديانية هل بلغتهم حجة اإلسالم? اجلواب
حجــــة القاديانيــــة وليــــست حجــــة اإلســــالم, فللــــه احلجــــة البالغــــة وهــــي منــــاط 
ًالتكليف إجيابا وسلبا, فالضابط إذا بلوغ الدعوة الصحيحة إىل األفراد فمن  ً ً
بلغتــه فقــد أقيمــت عليــه احلجــة ومــن ال فــال, لكــن الــذي يــضبط املوضــوع هــو 

ان املجتمـع جمتمـع مالحظة املجتمع الذي يعيش فيه هؤالء األفـراد; فـإن كـ
ًأهل السنة واجلامعة كام كانوا يقولون قديام وال نـرى اسـتعامل هـذه الكلمـة 
ًحديثا; ألهنا يف عرف املقلدين إنام تعني األشـاعرة واملاتريديـة وإنـام نعنـي 
من بلغتهم دعوة السلفية وما كان عليه السلف الـصالح فهـذا قـد أقيمـت عليـه 

ء قلـــــة يف العـــــامل اإلســـــالمي كلـــــه, يف احلجـــــة ولكـــــن يف اعتقـــــادي أن هـــــؤال
 . ًاعتقادي أظن يكفي هذا جوابا عىل سؤالك

  ) ٠٠: ٠١: ٢٠/ ٨٦١"(اهلدى والنور   "
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z٢x 
 .. عىل عملية العذر باجلهل, العذر باجلهل يعني]... أسأل:[السائل
َالعـذر باجلهـل تـارة يعذر وتـارة ال ...  العذر باجلهـل أخـي خيتلـف,:الشيخ ْـ ُ
, وال فــــرق بــــني أن يكــــون األمــــر يف العقيــــدة أو أن يكــــون يف األحكــــام يعــــذر

ًالـــرشعية, قـــد يكـــون معـــذورا يف كـــل مـــنهام وقـــد يكـــون غـــري معـــذور يف كـــل 
: ًمـــنهام, وقـــد يكـــون معـــذورا يف أحـــدمها دون اآلخـــر وهكـــذا, واملنـــاط; أي

العلة التي توجب املؤاخـذة أو ال توجبهـا, إنـام هـي مالحظـة كـون هـذا الـذي 
يــــد أن نقــــول عنــــه أنــــه معــــذور أو غــــري معــــذور يعــــيش يف جمتمــــع إســــالمي نر

معروف احلكم عند هذا املجتمع وذائع وشائع مع ذلك هو لـيس عنـده علـم 
  . بذلك فهذا غري معذور

وبــــــــني شــــــــخص آخــــــــر يعــــــــيش يف جمتمــــــــع إمــــــــا غــــــــري إســــــــالمي حمــــــــض 
ًكاملجتمعات الكفرية وإما يعيش يف جمتمع إسالمي اسام حينئذ هذا يكون 

  ًمعذورا بأنه مل تبلغه احلجة, عرفت الفرق? 
  .  نعم:مداخلة

  )٠٠: ٠٢: ٢٨ /٢٢٤(و) ٠٠: ٥٦: ١٩٩/٥٨" (اهلدى والنور"
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 ..موضوع العذر باجلهل هنالك من يقول: السائل
  ..موضوع إيش:الشيخ
 العــذر باجلهــل يف العقيــدة خاصــة, هنــاك مــن يقــول يعــذر اإلنــسان :الــسائل

   وقــد ظهــرت مؤلفــات يف ذلــك, نرجــو اإلفــادة ,ك مــن يقــول الباجلهــل وهنالــ
  ..يف ذلك
 نعــم, ســبق أن أجبــت عــن مثــل هــذا الــسؤال بــيشء مــن التفــصيل وال :الــشيخ

ًأستحــسن إعــادة الكــالم يف اإلجابــة عــن ســؤال متكــرر إال إجيــازا, فــأقول ال 
ًيصح القول مطلقا بأن اإلنسان يعذر باجلهل مطلقا أو ال يعذر مطلقا  ً كالمها ً

 وهــذا اجلــو ,مــن كــان يعــيش يف جــو إســالمي خطــأ ,وإنــام البــد مــن التفــصيل,
ٌاإلسالمي يفهم اإلسالم فهام صحيحا ثم وجد هناك شخص جيهـل العقيـدة  ً ً

ــ,اإلســالمية  وعــىل العكــس مــن , فهــو غــري معــذور; يف هــذا اجلــوى وهــو حيي
 جــــو الكفــــر , آخــــر يعــــيش يف جــــو غــــري إســــالميًا إذا تــــصورنا شخــــص:ذلــــك

ًوالــضالل مثــل أوربــا وأمريكــا مــثال ثــم أســلم فهــذا يعــذر بجهلــه ألنــه ال جيــد 
اجلــو الــذي يــساعده عــىل أن يــتعلم وأن ال جيهــل , ثــم نــرضب املثــال الــذي 
يعــاكس الــصورة األوىل, الــصورة األوىل قلنـــا رجــل يعــيش يف جــو إســـالمي 
ًيفهـــم اإلســـالم فهـــام صـــحيحا فهـــو غـــري معـــذور بجهلـــه , اآلن نقلـــب الـــصو رة ً

فنقـــول زيـــد مـــن النـــاس يعـــيش يف جمتمـــع إســـالمي ولكـــن هـــذا املجتمـــع قـــد 
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ًنحــرف بــه اجلمهــور فيــه عــن العقيــدة الــصحيحة فيكــون أيــضا هــذا الــشخص ا

ًمعــــذورا ألنــــه ال جيــــد اجلــــو اإلســــالمي الــــصحيح الــــذي يقــــدم إليــــه العقيــــدة 
يعنــي لــيس بحاجــة إىل أن يــتعلم أوتوماتيكيــا, الــصحيحة كــام يقولــون اليــوم 

 : مثــــال ذلــــك, ألن اجلــــو كلــــه مملــــوء بالعقيــــدة الــــصحيحة;حلقــــات خاصــــةب
ًصــليت يومــا ورأى : حــديث معاويــة بــن احلكــم الــسلمي ريض اهللا عنــه قــال 

 وعطــس رجــل ,ٌالنبــي صــىل اهللا عليــه وعــىل آلــه وســلم وعطــس رجــل بجانبــه
َّ قـــال فنظـــروا إيل , وهـــو يـــصيل مـــع املـــصلني, يرمحـــك اهللا:بجانبـــه فقلـــت لـــه

ـــبم  ?َّ مـــالكم تنظـــرون إيل,ُأميـــاه واثكـــل :ً أعيـــنهم فـــضقت ذرعـــا فقلـــتخرةؤُ
ســكت لــيس هــذا مكــان الكــالم ا :ًفأخــذوا رضبــا عــىل أفخــاذهم, يقولــون لــه

َّ الــصالة أقبــل إيل فــواهللا مــا قهــرين صفلــام قــىض رســول اهللا : والــصياح قــال
 إن هـذه الـصالة ال يـصلح ":وال كهرين وال رضبني وال شتمني وإنام قال يل

 هـــذا الـــذي هـــو معتـــاد , هيـــديكم اهللا,, يرمحـــك اهللا"..فيهـــا مـــن كـــالم النـــاس
وعـــادة رشعيـــة جيـــده إذا عطـــس الرجـــل فحمـــد اهللا فـــشمتوه هـــذا ال جيـــوز يف 

ٌ إنام هي تسبيح , إن هذه الصالة ال يصلح فيها من كالم الناس"حالة الصالة 
ٌوتكبــري وحتميــد وتــالوة القــرآن ُ أتــصور نفــسية رســول اهللا , فقلــت يــا: , قــال"ٌ

هــذا اإلنـــسان الفاضـــل أنـــه كــان حـــديث عهـــد باإلســـالم وأنــه مل يـــتعلم بعـــد مـــا 
جيــوز يف الــصالة ومــا ال جيــوز ولــذلك وقــع منــه هــذا اخلطــأ, حيــث قــال ملــن 
عطـس يرمحــك اهللا هــذا كــالم وقــد كـان مثــل هــذا جــائز يف أول اإلســالم حتــى 

́@čéÜčÛ@aìŽßìÓflë@أنزل اهللا  تبـارك وتعـاىل القـرآن ﴿ čnčãbÓ@﴾ ,فحـرم اهللا علـيهم الكـالم 
كـــان الرجـــل قبـــل اســـتقرار حتـــريم الكـــالم يـــدخل املـــسجد فيجـــد النـــاس يف 
ٍالــصف يــصلون وراء اإلمــام فيقــف فيقــول لــصاحبه إي ركعــة هــذه يقــول هــذه 
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ًالركعة الثانية فيفهم يف صالة الـصبح مـثال أنـه قـد فاتتـه الركعـة األوىل فينـوي 
 , ويركـع لوحـده ثـم ينـضم مـع اإلمـام يف الركعـة الثانيـةويكرب ويقرأ ماتيرس لـه

ًحتــى دخــل يومــا معــاذ ابــن جبــل ريض اهللا عنــه دخــل املــسجد فوجــد النــاس 
ؤال التقليــدي ثــم قــام وصــىل سًمــا كالعــادة فنــوى مبــارشة ومل يــسأل ذلــك الــاقي

ًماسبق بـه مـن الـصالة فقـال عليـه الـصالة والـسالم إن معـاذ   قـد سـن لكـم سـنةاُ
 فــصار مــن ذلــك اليــوم احلكــم املعــروف حتــى اليــوم أال وهــو ,حــسنةي ســنة أ

 بيـنام كـان احلكـم »فـام أدركـتم فـصلوا ومـا فـاتكم فـأمتوا «:قوله عليـه الـسالم
ًكــام عــرفتم, يــستوضح مــتكلام مــع صــاحبه وهــو يف الــصالة فيــصيل مــا فاتــه 

هــذا الرجــل يبــدو أنــه مل يكــن قــد بلغــه حتــريم الكــالم يف  م,ضلوحــده, ثــم ينــ
لــصالة وبخاصـــة أن هـــذا لـــيس مـــن الكــالم املعتـــاد , كيـــف حالـــك وشـــلونك ا

 , يرمحـك اهللا: فقـال لـه,ِوكيف السوق ومـا أشـبه ذلـك, إنـام عطـس فحمـد اهللا
ًومل يكـــن قـــد علـــم بعـــد أن هـــذا يشء ممنـــوع يف الـــصالة ولـــذلك ازداد ثـــورة 

 خرةبمـؤًأوال بنظرهم إليـه , ًوغضبا حينام وجدهم ينكرون عليه أشد اإلنكار
 فــال شــك تتــصورون معــي أنــه ,ًأعيــنهم , ثانيــا بــرضهبم عــىل أفخــاذهم بــأكفهم

 عــرف أنــه قــد أخطــأ لكــن مــا− يــدري كيــف صــىل وهــو يفكــر  هــذا اإلنــسان مــا
 وعــىل ذلــك انتظــر حيــنام ســلم الرســول عليــه الــسالم مــن الــصالة أن − هؤخطــ

ئمـة ومـن  وأن يقـسو عليـه يف الكـالم كـام هـو شـأن كثـري مـن األيؤنبهيأتيه وأن 
 هكـــذا ,يتحملـــون ســـؤال عـــادي إال ويثـــورون ويغـــضبون املدرســـني الـــذين ال

تــصور هــو أن الرســول ملــا أقبــل إليــه لكــن خــاب ظنــه واحلمــد هللا حيــنام قــال 
ّ أقبل إيل َّ فواهللا ما قهرين وال كهـرين :ًمعربا عن لطفه عليه السالم ورأفته قال

الة ال يصلح فيها يشء من إن هذه الص «:وال رضبني وال شتمني إنام قال يل
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ٌ إنــام هــي تــسبيح ٌ وحتميــد وتكبــري وتــالوة للقــرآن,كــالم النــاس  حيــنام وجــد »ٌ
هــــذا اللطــــف املحمــــدي تفتحــــت معــــه ذاكرتــــه وذكرتــــه لتوجيــــه الــــسؤال بعــــد 

, قـال »فـال تـأتوهم «:رسول اهللا إنا منا أقوام يأتون الكهان قال السؤال, قال يا
 َ, قال إنا منا أقوام خيطون الرمل,»فال يصدنكم «:قال, ًإنا منا أقواما يتطريون

 , قــال يــا»ُقــد كــان نبــي مــن األنبيــاء خيــط فمــن وافــق خطــه خطــه فــذاك «:قــال 
 إن يل جاريــــه يف أحــــد ترعــــى الغــــنم يل فــــسطى − وهنــــا الــــشاهد− رســــول اهللا 

 غنمـــي, وأنـــا بـــرش أغـــضب كـــام يغـــضب البـــرش فـــصككتها ًالـــذئب يومـــا عـــىل
ة , كأنـه يقـول أفتجـديني أن أعتقهـا كفـارة ملـا عـيل مـن َّ, وعيل عتق رقبـةصك

 :قالت يف السامء, قال هلا» أين اهللا «:فجاءت قال هلا» ِهاهتا «:عتق رقبة قال
معاويــة بــن   قالــت أنــت رســول اهللا فالتفــت إىل ســيدها الــسائل وهــو»مــن أنــا «

  .»عتقها فإهنا مؤمنةأ «:احلكم السلمي, قال
ه أحكــام مجــة كــام ســمعتم وفوائــد عديــدة, الــشاهد مــن هــذا احلــديث وفيــ

 سأهلا عن عقيدة تتعلق بكل مسلم أال هو قوله صإنام الشاهد فيه أن النبي 
 قـــال , فأجابـــت بـــاجلواب الـــصحيح قالـــت يف الـــسامء? اهللاأيـــن :عليـــه الـــسالم

 فحكــم عليهــا بأهنــا مؤمنــة ألهنــا أجابــت . أنــت رســول اهللا: قالــت? مــن أنــا:هلــا
 هـذه جاريـة ترعـى الغـنم ;ً صحيحا , انظروا اآلن الفـوارقًعن السؤالني جوابا

”žŠflÈÛa@óÜflÇ@ŽåflàžyŞŠÛa@@﴿ :عرفــــت العقيــــدة الــــصحيحة يف قولــــه تعــــاىل
ôflìflnža﴾)ــه ا هــذه العقيــدة التــي ال زال املــسلمون خيتلفــون فيهــا )٥:ط  ًــاختالف

يزالـون   وال يزال مجاهريهم منهم بعض العرب وأكثرهم من العجـم الا,مج
ً جـوا مثـل افرتضـناًجيهلون هذه العقيدة الصحيحة بل وحياربوهنا أيضا, فإذا 

يعرفــه كبــار املــشائخ يف هــذا اجلــو النبــوي , جاريــة ترعــى الغــنم, عرفــت مــا ال 
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 فمـــن كـــان مـــن عامـــة النـــاس يف تلـــك الـــبالد ومـــن أيـــن لـــه أن يعـــرف ,بعـــض الـــبالد
 تلـك الـبالد هـم يعتقـدون العقيدة الصحيحة كام عرفتها هذه اجلارية والعلامء يف

 يقولــون نعــوذ ?ثــل قــوهلم إذا قلــت هلــم أيــن اهللامجيــوز, ك خالفهــا ويقولــون مــا ال
ُسـنـهسؤال ال جيوز والرسول هو الذي   هذا سؤال ال جيوز,,باهللا َّ هكذا يقولون ! َ

ال  : وأكثـــر عنـــدهمأكثـــر ,جيـــوز ملـــاذا? ألن اجلـــواب  ال ال جيـــوز هـــذا الـــسؤال ,
 اهللا يف الـــسامء, وكثـــري مـــن هـــؤالء :ملـــسلم كـــام قالـــت اجلاريـــةجيـــوز أن يقـــول ا

 وبعضهم من املغاربة ةالعلامء األعاجم بل وفيهم العرب  وبعضهم من الرشاكس
 ومــــا ذاك إال ألنــــه حيمــــل يف طوايــــاه ثاحلــــديصــــحة هــــذا ] الطعــــن يف[ حــــاولوا

a@óÜflÇ@ŽåflàžyŞŠÛa@”žŠflÈÛ@﴿ :تفــسري قولــه تعــاىلبالعقيــدة الــصحيحة فــيام يتعلــق 
ôflìflnža﴾)فيعللون هذا احلديث مع كونه يف صحيح مسلم ومع كونه يشهد )٥:طه ,

أقـــول هـــذا ألنـــه قـــد يوجـــد يف صـــحيح مـــسلم ويف غـــريه مـــا  ًاهللا ال علـــة لـــه إطالقـــا,
 أمــا هــذا احلــديث فــذلك مــن ,يمكــن أن يكــون فيــه طعــن مــا كتــدليس ونحــو ذلــك
ولكــن أهــل   مــن حيــث إســناده ,فــضل اهللا علينــا وعــىل النــاس فلــيس فيــه أي طعــن

األهــــواء إن كانــــت العقيــــدة يف القــــرآن حــــاولوا اللــــف والــــدوران حوهلــــا بتأويلهــــا  
حاولوا الطعن فيها  وإخراجها عن دال لتها الرصحية, وإن كانت العقيدة يف السنة

   .ةٍبكل وسيلة ولو كانت فاشل
ًفــــإذا الــــذي يعــــيش مــــثال يف جــــو مثــــل األردن , مثــــل ســــوريا مثــــل مــــرص  أكثــــر ً

والعقيـدة الـسلفية بـصورة عامـة,  بـصورة خاصـة, علامئها ال يعرفون هذه العقيـدة
 األمـرأفال يعذر املسلمون الذين يقيمون يف تلـك الـبالد, نقـول نعـم, لكـن لـيس 

كــذلك, الغربــاء الــذين يعيــشون يف هــذه الــبالد  والتــي فــضلها اهللا تبــارك وتعــاىل 
 التوحيــد التــي ســخر اهللا هلــا يف هــذه وميزهــا بكثــري مــن اخلــصال مــن أمهــا دعــوة
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 دعـوة فـأحيىالبالد منذ نحو مئتي سنة الـشيخ حممـد بـن عبـد الوهـاب رمحـه اهللا 
التوحيــد حيــث كانــت الــرشكيات والوثنيــات قــد كــادت أن تعــم الــبالد اإلســالمية 

َ ثـــم رسك,ِكلهـــا ومنهـــا هـــذه الـــبالد يف اجلزيـــرة العربيـــة فأنقـــذ اهللا بـــه عبـــاده هنـــا ت َ
 فمـن ,ًذه إىل البالد اإلسـالمية األخـرى لكـن بنـسب متفاوتـه وقليلـه جـدايقظته ه

 وأن ,ًكان غريبـا هنـا مـن األعـاجم أو العـرب فهـو يـسمع ليـل هنـار عقيـدة التوحيـد
 وأن الكيــف االســتعالء,ً وأن اســتواءه معلــوم لغــة وهــو ,اهللا عــىل العــرش اســتوى

ً يكـون معـذورا ألنـه قـد فهـذا ال أن السؤال عـن كيفيـة األسـتواء بدعـة , وجمهول,
 مـــن ?وجـــد يف جـــو يـــشبه جـــو تلـــك اجلاريـــة, مـــن أيـــن عرفـــت اجلاريـــة العقيـــدة

املجتمــع التــي عاشــت فيــه فــسيدها وســيدهتا وأبناؤمهــا كلهــم ينطقــون بالعقيــدة 
هــذا ممــا يفــرس بــه  والــصحيحة, فلــامذا هــي ال تكــون كــذلك عقيــدهتا صــحيحة,

ٍإن اهللا ليعجـــب مـــن أقـــوام  «:الغيـــبقولـــه عليـــه الـــصالة والـــسالم وهـــو مـــن أنبـــاء 
إن ربـك ليعجـب مـن أقـوام جيـرون إىل اجلنـة  جيرون غىل اجلنة يف الـسالسل,

 إىل الفتوحــــات صًإشــــارة عظيمــــة جــــدا مــــن نبينــــا ! , كيــــف هــــذا?»بالــــسالسل
, ويــــأتون بــــاألرسى مغللــــني يف صاإلســــالمية التــــي ســــتقع مــــن بعــــد الرســــول 
 مـا ة أرقاء لكـن رقهـم هـذا سـينقلب نعمـاألصفاد فيعارشون املسلمني وهم عبيد

 فإهنم قد كانوا من قبل وهم أحرار يف بالدهـم يـسمعون عـن , عليهمةبعدها نعم
اإلسالم كل سيئة بسبب القساوسة والرهبان واجلهال ومـا شـابه ذلـك مـن الـذين 
يذيعون السوء عـن اإلسـالم واألفكـار والعقائـد الـسيئة, فلـام ابـتالهم اهللا ووقعـوا 

 وســـيقوا إىل بـــالد اإلســـالم بـــاألغالل عاشـــوا مـــع املـــسلمني عـــن كثـــب يف األرس
ًلعــــوا أوال عــــىل عقائــــدهم وعــــىل عبــــادهتم ثــــم عــــىل ســــلوكهم َّطاوعــــن قــــرب و

 فكــان ,وأخالقهــم فوجــدوها مــن أحــسن مــا يمكــن أن يوجــد عــىل وجــه األرض
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ي أ فـــدخلوا اجلنـــة ,ً ولـــيس اضـــطرارااختيـــاراًذلـــك ســـببا لـــدخوهلم يف اإلســـالم 
  .بل باألغاللَ إسالمهم وهم قد سيقوا من قبسبب

من كـان فيهـا مـن الغربـاء سـواء مـن العـرب أو األعـاجم فـال  ًفهذه البالد إذا
فمعنــى ذلــك أنــه مكــابر ومعانــد ألنــه قــد ,  ألنــه اســتمر يف جهلــه;يعــذر بجهلــه

 فهو األخرى أما من كان يف البالد ,أقيمت احلجة عليه فإنه يسمعها ليل هنار
ًفــإذا عــرفتم اآلن ثالثــة صــور أو ثالثــة   ذلــك فهــو معــذور بجهلــه,يــسمع نقــيض
  ..جمتمعات

 املجتمــــع اإلســــالمي الــــذي فهــــم العقيــــدة الــــصحيحة فمــــن :املجتمــــع األول
  .عاش يف هذا املجتمع فال يعذر بجهله

ٌ فيـه فـرد مـن أفـراده أو بعـض ُمِلْسُـاملجتمع الكافر الذي قد ي :املجتمع الثاين
  .أن يعرف العقيدة الصحيحة فهو معذور بجهلهأفراده فمن أين له 
جمتمـــع بيـــنهام فهـــو يف الظـــاهر مـــسلم وعالمـــات اإلســـالم :املجتمـــع الثالـــث

 لكـــن ,ٌظـــاهره فاملـــساجد عـــامرة بالـــصالة واألذان مرفـــوع صـــوته وإىل آخـــره
 فمن أين يتلقى أفراد هذا الشعب ,كبار أهله منحرفون عن العقيدة الصحيحة

  .ونون واحلالة هذه معذورين  فيك?العقيدة الصحيحة
..  هـــذا الـــذي تيـــرس يل مـــن اجلـــواب عـــن هـــذا الـــسؤال وهبـــذا القـــدر كفايـــة

  .واحلمد هللا رب العاملني
  )٠٠: ٥٥: ١٠/٤٣ (- األثر–فتاوى جدة "
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z٤x 
אא؟ 

 هل يعذر باجلهل يف مسائل االعتقاد?: السؤال
 أما يف بالدنا اليوم يعـذر; ألنـه لـيس هنـاك علـامء يبلغـون أحكـام :اجلواب

  .اهللا إىل عامة املسلمني
  )٠٠:٤٣:٠٥/ ٢٦٢"(اهلدى والنور"
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 :بسم اهللا والصالة السالم عىل رسول اهللا, أما بعد: السائل
ابقة أن قضية العذر باجلهل, هذا بالنسبة للصفات, هل قد ذكرت فيام مىض من األسئلة الس

يعــذر باجلهــل مــن كــان يف بلــدة يقــام فيهــا الــذبح لألوليــاء والطــواف حــول قبــورهم وهــم يــدعون 
الطابع هذا كله يف مجيع البالد, فهل هذا الرجل يعذر باجلهل أم .. اإلسالم, وبلدهم أو بالدهم

ذي يطوف حوله ينفع ويرض, وهذا املعتقد السائد يف هذا أو أن هذا ال.. ال? ويعتقد أن األولياء
 البلد, فهل هذا الرجل يعذر باجلهل, أم ماذا?

  :..والسؤال الثاين
ً حسبك سؤاال سؤاال:الشيخ نعـم, : أنا جوايب عىل جوابك بكل رصاحـة.. ً

ا; ألن الـــسؤال كـــام قلـــت أنـــت اآلن يف  ـــوهـــو مفهـــوم مـــن جـــوايب الـــسابق متام ً
ًر إذا كـــان ضـــال َا يف العقيـــدة أم ال, ومـــا دنـــدنت حولـــه مـــن هـــل يعـــذ: العقيـــدة

الطـــواف حــــول القبـــور هــــو مـــن اإلرشاك بــــاهللا تبـــارك وتعــــاىل, فـــاجلواب هــــو 
اجلــواب الــذي دنــدنا حولــه ورصحنــا بــه فــيام مــىض, ولــيس يف الــسؤال يشء 

  .جديد
إذا تـذكرت بــأنني جعلــت املجتمــع الــذي يعــيش فيــه هــذا الــذي يعــذر أو ال 

  :  املجتمعات ثالثةيعذر جعلت
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ًإما جمتمع إسالمي صحيح, وإما جمتمع كافر, وإما جمتمع اسام جمتمع 
إســـالمي, ولكـــن العلـــامء الـــذين هـــم مفـــروض فـــيهم أن يكونـــوا هـــداة هـــادين 
ُلغريهم هم يف أنفسهم ضالون, وقد ذكرت ومن أين يأتيه علم هذا اجلاهل, 

مــع الكــافر, أو املجتمــع فهــو معــذور إذا وجــد يف مثــل املجتمــع الثــاين املجت
ـــــدة  ـــــد وأهـــــل العقي ـــــه أهـــــل التوحي ـــــيس في ـــــذي ل الثالـــــث املجتمـــــع املـــــسلم ال
الـــصحيحة, فـــام الـــذي محلـــك عـــىل أن جتـــدد الـــسؤال بـــرضب مثـــال, مـــع أن 

  .األمثلة كثرية ال تعد وال حتىص
قــد يكــون هنــاك يشء خفــي أمــره عــىل بعــض احلــارضين, وقــد تكــون أنــت 

 الــذي محلــك عــىل توجيــه هــذا الــسؤال وهــو مــنهم, فهــل تــستطيع أن تقــول مــا
  .داخل يف اجلواب السابق, تفضل

أن األوليـــاء إذا دعـــوهم النـــاس ال ..  هنـــاك آيـــات مـــن القـــرآن كثـــرية:مداخلـــة
  ..يرضوهم وال ينفعوهم

ًأنت اآلن كأنك تناقش إنسانا يقر دعوة غري !  ليس هنا داعي يا أخي:الشيخ
ا الصدد, بحثنا هذا اجلاهل يعيش بني اهللا عز وجل من األموات, لسنا يف هذ

أناس يعتقدون أن هذه االستغاثة بغري اهللا هو من باب التوسل املرشوع, لسنا 
: يف هذا الصدد, نحن واحلمد هللا منذ نعومة أظفارنا ونحن من أهل التوحيـد

﴿@@@@@@@bŞäÛa@óÜflÇflë@bfläžîÜflÇ@čéÜÛa@ÝžšÏ@žåčß@ÙčÛfl‡﴾)ن وجـد مـ:  لكـن بحثنـا اآلن)٣٨:يوسف
  يف جمتمع رشك, هل أقيمت حجة اهللا عليه?

  .. عىل العقائد هذه:مداخلة
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 واضــح أن احلجــة مل تقــم, فهــذا الــذي نحــن ندنــدن حولــه, ولــذلك :الــشيخ
إنـه معـذور يمكـن هـذه : ففي سؤالك ليس فيه يشء جديد, ونحن حـني نقـول

 عيــه إننــا ال نحكــم: النقطــة حتتــاج إىل توضــيح, مــاذا نعنــي إنــه معــذور بمعنــى
بأنـــه مـــن أهـــل الكفـــر املخلـــدين يف النـــار, هـــذا الـــذي نعنيـــه, ولـــسنا نعنـــي أنـــه 

ال ما نعني هذا, ال يـدخل اجلنـة كـام قـال عليـه الـسالم ! يدخل اجلنة ترانزيت
إنـــه : إال نفـــس مؤمنـــة, هـــذا أعلنـــه يف حجـــة الـــوداع, ولكنـــي أريـــد مـــن قـــويل

 لـه معاملــة يـوم القيامــة ال نحكـم لــه بالنـار التــي وعـد هبـا الكفــار,: معـذور, أي
معروفــة يف بعــض األحاديــث الثابتــة, فــإن أطــاع دخــل اجلنــة وإن عــىص دخــل 

  .النار
  )٠١:١٨:٤٨ /١١" (- األثر- فتاوى جدة"
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هـل يعـذر مـن خـالف يف العقيـدة ملجـرد اشـرتاكه يف النيـة حتـى وإن ! فـضيلة الـشيخ: سؤال
 يح يف أصول االستدالل?خالف املنهج الصح

ً هذه املسألة كثريا ما تثار يف هـذا الزمـان, وأنـا أرى أهنـا حتتـاج إىل :الشيخ
ُيشء مــن التفــصيل, وقــد يطــرح هــذا الــسؤال بــصيغة أخــرى, وهــي هــل يعــذر  ُ
ا أو يكـون جهـال  ًاجلاهل بجهلـه?, وال شـك أن اجلهـل قـد يكـون جهـال جزئي ـً

ا, أنــــــا أرشت آنفــــــا إىل أن بعــــــ ًكلي ًض املخــــــالفني قــــــديام خــــــالفوا يف بعــــــض ــــــ
 إذا كان قصده الوصـول إىل معرفـة حكـم اهللا عـز وجـل فـيام ]فهذا...[العقائد

ًذهبـوا إليـه فأخطـأ, اخلطـأ يف اعتقـادي معـذور إذا كـان صـادرا عـن اجتهـاد قــد 
أفرغ صاحبه جهده ومل يقرص, فال فرق يف اخلطأ يف األصـول أو يف الفـروع 

ًلو أن رجل استحل حكـام هـو يف الـرشع حـرام, ال : ةإذا الحظت هذه القاعد
شــك أنــه إذا علــم حرمتــه ومــع ذلــك اســتحله, فإنــه يكفــر, وهــذا حكــم رشعــي 
ًولـــيس عقيـــدة, وكـــذلك العكـــس متامـــا لـــو أنـــه اســـتحل حمرمـــا باجتهـــاده فـــال  ً ً

ًبـه ال جيـوز حـتام, ...ًيعترب هذا كفرا وإن كان يعتـرب خطـأ وضـاللة فمـن حيـث
 مؤاخــذ عنــد اهللا عــز وجـــل مؤاخذتــه للكــافر الــذي عـــرف لكــن مــن حيــث أنـــه

احلــــق وجحــــده فلــــيس األمــــر كــــذلك, فاملنــــاط يف هــــذه املــــسألة مــــن حيــــث 
املؤاخــذة لــيس هــو كونــه أخطــأ يف العقيــدة أو يف أصــل مــن األصــول, وإنــام 

هـــل تبـــني مـــن احلـــق ثـــم جحـــده كـــام قـــال تعـــاىل يف حـــق : املنـــاط يف القـــضية
 وقـال يف حـق اليهـود )١٤:النمـل (﴾flèči@aëŽ†flzfluflë@@žáŽèŽÐžãc@bflèžnfläÔžîflnžaflë@b@﴿: املـرشكني
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bflà×@ŽéflãìÏŠžÈflí@@﴿: , ومع ذلك كفروا به, قـال تعـاىلصومعرفتهم بصدق النبي 
žáŽçflõbfläžic@flæìÏŠžÈflí﴾)١٤٦:البقرة(.  

املنـاط يف املؤاخـذة يف اخلطـأ يف العقيـدة أو يف األحكـام لـيس هـو : ًفإذا
هـــذه وهـــذه, وإنـــام التفريـــق بـــني أن يكـــون املخطـــئ قـــصد احلـــق التفريـــق بـــني 

بـــإخالص وإفـــراغ اجلهـــد للوصـــول فيـــه أو مل يقـــصد, فعـــىل هـــذا حيكـــم بأنـــه 
  .معاقب عند اهللا عز وجل أو ال

ًأحــدمها يتعلــق بــام ذكــر آنفــا يف : وحيــرضين هبــذه املناســبة حــديثان اثنــان
 مـا أخرجـه اإلمـام )١٤٦:البقرة(﴾ÏŠžÈflí@bflà×@ŽéflãìÏŠžÈflížáŽçflõbfläžic@flæì﴿: قوله تعاىل لليهـود

كـان لـه غـالم مـن اليهـود خيدمـه فمـرض ص أن النبي)١(البخاري يف صحيحه
هذا اليهودي, فعاده عليه الصالة والسالم فوجده يف حـرضة املـوت فقـال لـه 

 وعنــد رأس الغــالم والــده, فرفــع »ال إلــه إال اهللا: قــل«: عليــه الــصالة والــسالم
مــــا رأيــــك يف قــــول حممــــد عليــــه الــــسالم, : ه كأنــــه يستــــشريه يــــسألهبــــرصه إليــــ

ال إلـه : أطـع أبـا القاسـم, فقـال الغـالم: فاخلبيث أجاب بكلمة حـق فقـال البنـه
احلمـــد هللا الـــذي نجـــاه يب مـــن «: إال اهللا ومـــات, فقـــال عليـــه الـــصالة والـــسالم

ìÏŠžÈflí@@bflà×@Žéflã﴿:  الــشاهد يف هــذا احلــديث هــو كتفــسري اآليــة الكريمــة»النــار
@žáŽçflõbfläžic@flæìÏŠžÈflí﴾) والـد هـذا الغـالم ملـا رأى ابنـه يف حـرضة املـوت )١٤٦:البقـرة 

 نبـــي صـــادق أراد أن ينقـــذ ابنـــه مـــن الـــورود يف صويعـــرف حقيقـــة أن النبـــي 
: أطـــع أبـــا القاســـم, أمـــا هـــو نفـــسه فـــصدق فيـــه قولـــه تعـــاىل: العـــذاب فقـــال لـــه

                                                 
 ).١٢٩٠رقم( البخاري )١(
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﴿flèžnfläÔžîflnžaflë@bflèči@aëŽ†flzfluflëžáŽèŽÐžãc@b﴾)فعــاش أبـوه كـافرا وربـام مــات )١٤:النمــل ً

  .أطع أبا القاسم: كذلك, ولكنه نصح ابنه وقال له
هـذا الكفــر الــذي هــو اجلحــد هــو الـذي حياســب عليــه اإلنــسان عنــد اهللا عــز 

ًوجل ويكون خالدا خملدا يف النار ً.  
نـــه ًحـــديث يف اعتقـــادي مهـــم جـــدا فـــيام يتعلـــق بـــالكفر وأ: احلـــديث الثـــاين

ليس اخلطأ يف الكفر غري معذور; ألنه كفر وإنـام املنـاط كـام ذكرنـا اجلحـد, 
ًلقــد روى البخــاري يف صــحيحه مــن حــديث أيب ســعيد اخلــدري وغــريه أيــضا 

ًكــان رجــل فــيمن قــبلكم مل يعمــل خــريا قــط, فلــام حــرضته الوفــاة مجــع «: قــال
إين مذنب ف: خري أب, قال: أي أب كنت لكم? قالوا: أوالده حوله وقال هلم

فــإين مــذنب مــع ريب ولــئن قــدر اهللا عــيل «: قــال:  وهنــا يبــدأ الــشاهد»مــع ريب
ًليعــذبني عــذابا شــديدا, فــإذا مــت فخــذوين وحرقــوين بالنــار, ثــم ذروا نــصفي  ً

 فلــــام مــــات نفــــذوا فيــــه هــــذه الوصــــية العجيبــــة »يف الــــريح ونــــصفي يف البحــــر
ً بـرشا سـويا, قـال اهللا عـز ًكوين فالنا فكانـت: الغريبة فقال اهللا عز وجل لذراته ً

: خــشيتك, قــال! يــا رب: مــا محلــك عــىل مــا فعلــت, قــال! أي عبــدي«: وجــل
  .»فقد غفرت لك

أن هذا اإلنسان ال يشك مسلم بأنه قد وقع يف الكفر حيـنام شـك : الشاهد
يف قدرة اهللا تبارك وتعاىل أن يعيده كام كان وهو يستحق العـذاب, فـصورت 

 بزعمـــه فـــأوىص بتلـــك الوصـــية اجلـــائرة الغريبـــة لـــه غفلتـــه أن يـــضيع عـــىل ربـــه
حيــــث أمــــر أوالده بــــأن حيرقــــوه بالنــــار وأن يــــذروا نــــصفه يف الــــريح الــــشديدة 
والنصف يف البحر املائل, فام كـان ذلـك بالـذي يـضيع عـىل ربـه كـام قـال يف 
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@flâbÄčÈÛa@ïžzŽí@žåflß@flÞbÓ@ŽéÔÜfl@flïčflãflë@bÜflrflß@bfläÛ@fllflŠfl™flë@@flïčçflë@@@@@@@@@@@@@﴿: القرآن الكـريم
@ćáîčßfl‰﴾)إىل آخـر اآليـات, تعـاىل اهللا عـز وجـل واهللا أعلـم بـام كـان, يف )٧٨:يس 

مـا محلـك عـىل «: نفسه من الوازع والدافع الذي دفعه عىل مثل هذه الوصـية
ًإنــه مــؤمن بــاهللا عــز وجــل أوال, وبعدلــه ثانيــا, وأنــه :  أي»خــشيتك: ذلــك? قــال َ ِ ً

ــــــــستحق العقوبــــــــة; ألنــــــــه مل يعمــــــــل خــــــــريا قــــــــط   , هــــــــذا اخلــــــــوف مــــــــن ربــــــــه ًي
  ًهـو الـذي أعـامه عـن قدرتـه التـي ال يتـصور أن يعـيش مـسلم جاحـدا هلـا, لكــن 

قد : اخلوف أعامه فأوىص هبذه الوصية, فلام علم اهللا عز وجل منه ذلك قال
  .غفرت لك

فلـــذلك ال جيـــوز الفـــصل بـــني اخلطـــأ يف الفـــرع أو اخلطـــأ يف األصـــل; ألن 
لعقائـد فهـو خطـأ هنـا وهنـاك, وهـو كفـر هنـا اخلطأ يف األحكـام أو اخلطـأ يف ا

وهنــاك, أو خطــأ هنــا وهنــاك, فــاهللا عــز وجــل العلــيم بــام يف الــصدور هــو الــذي 
سيحاسب كل إنسان بام قام يف نفـسه حيـنام انحـرف عـن الـصواب, هـل كـان 

ًهـل كـان قاصـدا ملعرفـة احلـق أو غـري قاصـد? .. ًمتعمدا له أو كان غري متعمـد
 تبارك وتعاىل, أما األحكام الظاهرة فهذه شأن آخر فال هذا أمره يعود إىل اهللا

ًبد من تنفيذ األحكام الظـاهرة إذا ظهـر أن مـسلام مـا يقـول كـام تقـول الـشيعة, 
ŽéÛ@bŞãgflë@flŠ×ğ̂@@@@@﴿: بأن هذا املصحف ناقص واهللا عز وجل يقول Ûa@bfläÛŞŒflã@Žåžzflã@bŞãg

flæìÄčÏbflzÛ﴾)إىل احلـاكم والقـايض الـذي حيكـم  هذا بـال شـك يـؤتى بـه )٩:احلجر
بالرشع فيستتاب فإن تاب وإال قتل, فهذا حكم غري ما نـتكلم فيـه عنـد اهللا عـز 

  .ًهل يدان باخلطأ بالعقيدة أم ال يدان? فيه التفصيل الذي ذكرناه آنفا: وجل
  )٠٠:٠٠:٠٠/ب١٣) (٠٠:٤٣:٣١/أ١٣" (رحلة النور"
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z٧xאא؟ 
 هل يعذر اإلنسان باجلهل يف األسامء والصفات?: السائل
أن األمـــر خيتلـــف بـــاختالف اإلنـــسان مـــن :  اجلـــواب بـــارك اهللا فيـــك:الـــشيخ

فارق كبري, : نرضهبا عالوية, يعني: حيث موطنه, وأنا كام يقولون يف دمشق
ٍللمــسلم األورويب الــذي أســلم بــسبب بــدا لــه مــن نــور اإلســالم فــآمن, : يعنــي
أنـه : لبدوي الذي أسلم يف بعض املعارك وسأل الرسول عليه السالمكذاك ا

نعـم, فهجـم عـىل الكفـار وقاتـل حتـى : إذا قاتل واستشهد أيدخل اجلنة? قال
قتــل, هــذا مــا يتــصور أنــه عــرف تفاصــيل اإلســالم, صــح أو ال? نرجــع للمثــال 

ام هذا األورويب الذي أسلم من أين يستمد املعلومات التفصيلية فـي: السابق
يتعلـــق بالـــصفات اإلهليـــة ســـواء مـــا كـــان منهـــا يف الكتـــاب أو مـــا كـــان منهـــا يف 

املـــسلم : ًالـــسنة, فهـــذا يعـــذر, هـــذا أعـــىل يشء مثـــال, ننـــزل قلـــيال إىل الوســـط
الذي يعيش يف جو خلفي ماتريدي أو أشعري, لو سأل أي عامل مـن العلـامء 

أويــل والتعطيــل, الــذين يقــال إهنــم مــن أهــل العلــم, فــسيفتونه بــام تعلــم مــن الت
فيهــا .. فهــذا بــال شــك يعــذر, أمــا مــن كــان يعــيش يف بــالد فيهــا علــامء ســلفيني

علامء خلفيني, فهذا عليه أن جيتهد, أما مـن كـان يف بـالد سـلفية حمـضة فهنـا 
bŞä×@bflßflë@﴿: ال يعــذر بجهلــه, واضــح? فاألصــل يف هــذا هــو قولــه تعــاىل: يقــال

ÛìŽfl‰@flsflÈžjflã@óŞnfly@fĺ čiğ̂ flÈŽßb﴾)١٥:اإلسراء(.  
  )٠٠:٤٢:١٩ /٥" (- األثر–فتاوى جدة (
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z٨x؟אאא 
 ]هل يعذر اإلنسان بجهله يف هذا الزمان مع انتشار العلم?: [السائل
ً هــذا لــيس عــىل إطالقــه, وكثــريا مــا ســئلنا مثــل هــذا الــسؤال يف هــذه :الــشيخ

هـــــل يعـــــذر اجلاهـــــل بجهلـــــه أم ال? : التقليـــــديالـــــبالد ويف غريهـــــا, الـــــسؤال 
أنه قـد يعـذر وقـد ال يعـذر, إذا كـان اجلاهـل يعـيش يف بـالد إسـالمية : فجوايب

يغلب عليها العلم اإلسالمي وخاصة بعقائـده وبـصورة أخـص مـا يتعلـق منهـا 
بالتوحيــــد فهنــــا ال يعــــذر هــــذا اإلنــــسان بجهلــــه; ألنــــه يعــــيش يف جــــو إســــالمي 

ــــدة يفــــرتض أن يكــــون قــــد عــــرف  مــــن اجلــــو الــــصالح الــــذي يعــــيش فيــــه العقي
ًالصحيحة وهذا بال شك أيضا يستطيع اإلنسان أن يتصور صورا متعددة ً.  

جـــو إســـالمي واحلمـــد هللا أن الـــبالد الـــسعودية ال تـــزال مـــن حيـــث صـــالح 
عقيــدهتا هــي يف القمــة ولكــن يقــصدها كثــري مــن املــسلمني العــرب أو العجــم 

م مـن احلـج أو العمـرة, فقـد يكـون الواحـد ًلقضاء مـصاحلهم وأحيانـا عبـاداهت
مــــنهم أقــــام يف هــــذه الــــبالد مــــدة مــــن الــــزمن مل يــــتمكن يف املــــدة لقــــرصها أن 
ًيتعــــرف عــــىل عقيــــدة التوحيــــد مــــثال فهــــو ال يــــزال حيمــــل يف أفكــــاره بعــــض 
االنحرافـــات عـــن التوحيـــد الـــصحيح, فهـــذا بـــالرغم أنـــه أقـــام يف جـــو إســـالمي 

بــه مــن ولــد يف هــذه الــبالد وعــاش فيهــا وتوحيــده صــحيح ال يمكــن أن يقــاس 
وترعـــرع ونـــشأ وتعلـــم فهنـــاك فـــرق كبـــري بـــني األول وبـــني الثـــاين; ولـــذلك إذا 

البلد اإلسالمي الصحيح توحيده وعقيدتـه ثـم : أخذنا هذا اإلنسان األول أي



@Þé§bi@Š‰ÉÜa@lbnØ 
 ٢٤ 

ًقابلناه ببلد آخر ليس بلدا إسالميا فاملسلمون الذين يسلمون يف بـالد الكفـر  ً
 أو نحـو ذلـك, فهـؤالء إذا مل يفهمـوا بعـض العقائـد اإلسـالمية ..ًكأوروبا مـثال

هـؤالء يعـذرون ألهنـم ال جيـدون اجلـو الـذي يعطينـا .. عىل وجهها الـصحيح
صــــار مــــن املعلــــوم مــــن الــــدين : ًاملعنــــى الــــذي أرشت أنــــت إليــــه آنفــــا بقــــول

من : املجتمع األول ويف التفصيل الذي ذكرته] هو يف[بالرضورة, هذا إنام 
  .حاال فيه ملدة قصرية من الزمن]زاره[رعرع به وليس بالنسبة ملن نشأ وت

ًثــم نأخــذ مــثال بــل أمثلــة أخــرى مــا بــني املثــل األول الطــالح واملثــل اآلخــر 
ًالصالح نأخذ مثال كالبالد املرصية حيث يوجـد فيهـا مـشايخ وعلـامء األزهـر 

ومـع ذلـك وما أدراك ما علامء األزهر من حيث األزهر الـرشيف وإىل آخـره, 
ًفتجــد هنــاك الــرشك ضــاربا أطنابــه يف األزهــر ويف املــساجد التــي يف احلــسني 
ًوغـــريه, فيعـــيش املـــرصي هنـــاك مـــسكينا وال يـــسمع صـــوت التوحيـــد إطالقـــا,  ً
فهــــذا لــــيس كهــــذا الــــذي عــــاش يف املجتمــــع األول; فلــــذلك فمــــن اخلطــــورة 

 مــــن ..بمكــــان مــــع استحــــضارنا هلــــذا التفــــصيل ومــــا أشــــري إليــــه ممــــا مل يــــذكر
اخلطـورة بمكــان أن يقـال بــأن اجلاهـل ال يعــذر; ألنـه يعــيش يف بلـد إســالمي, 
يشرتط يف هذا البلد اإلسالمي أن تكون عقائده مشهورة وكـام قلـت معلومـة 

  .من الدين بالرضورة
ًلنفــــرتض كــــام قلنــــا آنفــــا رجــــل فرنــــيس أو أملــــاين أســــلم, مــــا الــــذي دفعــــه 

د أن ال إلـه إال اهللا وأن حممـد أشـه: لإلسالم? يشء من عظمة اإلسالم, فقال
رسول اهللا, لكن يا تـرى هـل جمـرد أن أعلـن إسـالمه وعـودي مـن قومـه عـرف 

ال, فقد يكون يعيش هو وزوجته وزوجته : ًاإلسالم بتفاصيله? طبعا اجلواب
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ال تزال سافرة متربجة كام كان قبل إسالمه بـل وكـام كانـت هـي قبـل إسـالمها 
 وإخــوة وتظهــر أمــامهم كــام تظهــر أمــام ويعيــشون مــع بعــضهم الــبعض أشــقاء

زوجها, هل يعذر أم ال? يعذر; ألنه حـديث عهـد باإلسـالم; ولـذلك نجـد يف 
بعض األحاديث ما يمكن اختاذه حجة; ألن القول بأن اجلاهل ال يعذر قول 

  .خيالف سنة الرسول عليه السالم العملية
الته بـــأعىل ًمـــاذا نقـــول اليـــوم لـــو أن مـــسلام يف بـــالد اإلســـالم صـــاح يف صـــ

صوته واستمر يف صالته ومل يعد الصالة صـالته صـحيحة أو باطلـة? صـالته 
; ألنه عذره بجهله وما ذاك إال ألنه كان ...باطلة لكن الرسول ما أبطل صالة

حــديث عهــد باإلســالم وعــىل ذلــك يقـــاس هــذه املــسألة احلــساسة فــال يقـــال 
عــــذر وإنــــام املــــسألة اجلاهــــل ال ي: ًاجلاهــــل يعــــذر, وال يقــــال مطلقــــا: ًمطلقــــا

  . ًتتحمل تفاصيل كثرية ذكرت آنفا بعضها
أنا أرشت يف مثايل األخري إىل قصة معاوية بن احلكم الـسلمي ريض اهللا 
َعنــه وهــو بداهــة ً غــري معاويــة بــن أيب ســفيان األمــوي, فقــد حــدث كــام جــاء يف 
موطــــأ اإلمــــام مالــــك ومــــسند اإلمــــام أمحــــد وصــــحيح اإلمــــام مــــسلم بالــــسند 

عطـس رجـل بجانبـه فقـال ص نه أنـه صـىل ذات يـوم ورأى النبـي الصحيح ع
يرمحـــك اهللا, فنظـــروا إليـــه بـــأطراف أعيـــنهم : لـــه وهـــو يف الـــصف يف الـــصالة

واثكــل : ًتــسكيتا لــه, فعظــم عليــه هــذا األمــر فــصاح بــأعىل صــوته وهــو يــصيل
ًأميـــاه, مـــا لكـــم تنظـــرون إيل? فـــام كـــان ملـــن حولـــه إال أن أخـــذوا رضبـــا عـــىل 

ًكيتا, يبدوا أن الرجل تنبه ولـو بعـد ألي بأنـه أخطـأ فـيام فعـل مـن أفخاذهم تس
.. ّالـصالة أقبـل إيلص  فلام قـىض رسـول اهللا : الكالم والصياح; لذلك قال
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ًتصوروا مصليا يف هذا الزمان لو فعل مثل ذلك اإلنسان وجاء اإلمـام إليـه مـا 
اهللا عنـه الذي يتصوره? سيـشتمه ويـسبه إن مل يـرضبه, كـأن معاويـة هـذا ريض 

ًتــصور شــيئا مــن ذلــك ملــا رأى الرســول مقــبال إليــه ولكــن خــاب تــصوره; ألنــه  ً
:  قال)١٥٩:آل عمران(﴾ÙčÛžìfly@žåčß@aìşšÐžãü@čkÜÔÛa@ÅîčÜË@bÄÏ@fložä×@žìÛflë﴿: رسول اهللا

الــصالة أقبــل إيل وواهللا مــا قهــرين وال كهــرين وال ص فــام قــىض رســول اهللا 
إن هــذه الــصالة ال يــصلح فيهــا يشء مــن : نــام قــال يلرضبنــي وال شــتمني وإ

  .كالم الناس إنام تسبيح وحتميد وتكبري وتالوة القرآن
انتهت قـصة الرجـل هاهنـا, ولكـن يبـدو مـن ناحيـة الـنفس أنـه ملـا رأى هـذا 

يــصيح يف الــصالة .. اللطــف النبــوي شــجعه ألن يــتعلم; ألنــه عــرف أنــه جاهــل
يـــصلح يشء مـــن كـــالم النـــاس وإنـــام هـــو أنـــه ال : بـــام ســـمعتم فيقـــول الرســـول

التسبيح والتحميد والتكبـري وتـالوة القـرآن, فتـشجع عـىل أن يوجـه إىل النبـي 
  .ًهذه األسئلة سؤاال بعد سؤال] يطرح[بعض األسئلة فأخذ ص 

ًإن منـا أقوامـا ! يـا رسـول اهللا«: كان مما جـاء ذكـره يف هـذا احلـديث أن قـال
ًإن منـا أقوامـا خيطـون بالرمـل, فقـال عليـه : فال يصدنكم, قـال: يتطريون, قال

َـقد كـان نبـي مـن األنبيـاء خيـط فمـن وافـق خطه خطه فـذاك, : الصالة والسالم ُـ
ًإن يل جاريــة ترعــى يل غــنام يف أحد فــسطا الــذئب يومــا ! يــا رســول اهللا: قــال ــ ُ ُ ً

عىل غنمي وأنا برش أغضب كـام يغـضب البـرش فـصككتها صـكة وعـيل عتـق 
أيـــن اهللا? : هاهتـــا, قـــال هلـــا عليـــه الـــصالة والـــسالم: المرقبـــة, فقـــال عليـــه الـــس

أنـــت رســـول اهللا, فالتفـــت إىل : مـــن أنـــا? قالـــت: يف الـــسامء, قـــال هلـــا: قالـــت
  .»اعتقها فإهنا مؤمنة: سيدها وقال له
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أيــــن اهللا? : لـــو وجـــه هــــذا الـــسؤال النبـــوي إىل بعــــض شـــيوخ األزهـــر: اآلن
سن جـواب اجلاريـة, ال يقـول ذاك ًعليـه, فـضال عـن أنـه ال حيـ] الدنيا[ألقاموا 

اهللا يف الـــسامء, وإن كـــان عنـــده يشء مـــن العلـــم فيحـــاول أن يطعـــن يف صـــحة 
هـــذا احلـــديث, وإن ســـلم بـــصحته فـــسيعلل جـــواب اجلاريـــة بتعلـــيالت تعـــود 
بــالطعن يف الرســول عليــه الــسالم مــن حيــث هــو ال يــدري وال يــشعر وال أرى 

وإنــام حــسبي أن أربــط هــذا اآلن رضورة أن أخــوض يف تفــصيل هــذا الكــالم 
  .الكالم بام سبق

ًإذا كان بعض شـيوخ األزهـر اليـوم مـن كثـرة كـاثرة يف مـرص مـثال ال يتبنـون 
العقيـدة الـسلفية التــي اتـضح فيهــا اآليـات الكريمـة وتتابعــت عليهـا األحاديــث 
النبويـــة الـــصحيحة ال يعتقـــدون أن اهللا عـــز وجـــل لـــه صـــفة العلـــو فـــامذا يكـــون 

  ب املرصي? هل يعتقد كام تعتقد هذه اجلارية?عقيدة عامة الشع
أن هــــؤالء العامــــة يف مــــرص ويف أمثاهلــــا مــــن الــــبالد : ينبغــــي أن نقــــول: ًإذا

ًاألخــــرى ســــواء مــــا كــــان منهــــا بــــالدا عربيــــة أو أعجميــــة فالــــشعب هنــــا وهنــــاك 
معــذور; ألنــه ال يعــيش يف ذلــك اجلــو اإلســالمي الــذي منــه تعلمــت اجلاريــة 

 مـــن أيـــن للجاريـــة وهـــي راعيـــة غـــنم أن تعـــرف هـــذه تلـــك العقيـــدة الـــصحيحة,
الـصحابة سـيدها وسـيدهتا .. ّالعقيدة التي ال يعرفها علـامء األزهـر? مـن اجلـو

ًوما حوهلا من الناس كلهم يدينون دينا واحدا ويتبنون عقيدة واحـدة فعرفـت  ً
هذه العقيدة من املجتمـع الـذي عاشـته, وربـام تكـون قـد قـرأت واتبعـت سـنة 

يه السالم بقراءة سورة تبارك التي يسن للمسلم أن يقرأهـا يف كـل الرسول عل
čõbflàŞÛa@¿@žåflß@žáŽnäčßcc@@﴿: ليلة قبل يضطجع وينام ففيها يقول ربنـا تبـارك وتعـاىل
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@@@@@@Ž‰ìŽàflm@flïčç@afl‡hÏ@flž‰þa@ŽáØči@flÑčž‚flí@žæcL@@@@@@@@@@@@@žáØžîÜflÇ@flÝčžŠŽí@žæc@čõbflàŞÛa@¿@žåflß@žáŽnäčßc@žâc@
flyŠíč̂ flã@flÑžî×@flæìŽàÜžÈflnflÏ@bĆjč•b﴾)١٧، ١٦:امللك(.  

ًفــإذا هــذه اجلاريــة ويف بعــض الروايــات الــضعيفة أهنــا أعجميــة تلقــت هــذه 
العقيـــدة الـــصحيحة مـــن اجلـــو الـــذي كانـــت تعـــيش فيـــه فـــسلمت عقيـــدهتا, أمـــا 
اجلـــو املـــرصي وجـــو الـــبالد األعجميـــة األخـــرى فهـــو موضـــوء وال جيـــد فيـــه 

  . الصحيحة, وأنا يف اعتقادي يكونون معذورين كل العذراألفراد العقيدة
  )٠٠: ٠٦: ١٨/أ٥" (رحلة النور"
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z٩xאא
א؟א 

 ما حكم الطواف القبور?أو:...السؤال
ريــب, إذا كــان النبــي  الطــواف يف القبــور رشك ال شــك يف ذلــك وال :الــشيخ

ال جتلــسوا عـــىل القبــور وال تـــصلوا «: )١(قــد قــال كـــام يف صــحيح مـــسلمص 
وهذا نـص رصيـح أنـه ال جيـوز اختـاذ القـرب قبلـة; ألن قبلـة املـسلم إنـام » إليها

هي بيت اهللا احلرام أو الكعبة املرشفة, فإذا طاف الطائف حول القرب فمعنى 
يــك لــه إىل ذاك املقبــور الــذي يعتقــد ذلــك أنــه نقــل عبــادة هــي هللا وحــده ال رش

بأنه من األنبياء أو االولياء أو الصاحلني, وال شك أن مثل هذا االرتكاب هو 
ال معبــود بحــق يف : إخــالل بحــق ال إلــه إال اهللا; ألن معنــى هــذه الكلمــة الطيبــة

†ŽjžÈflîčÛ@bÛg@aëŽŠčßc@bflßflë@@fléÜÛa@aëŽ@@@﴿: الوجود إال اهللا تبارك وتعاىل, فربنا عـز وجـل يقـول
@@flåíğ†Ûa@ŽéÛ@fĺ č–čÜž‚Žß﴾)فـأي عبـادة توجـه لغـري اهللا عـز وجـل فهـو رشك بـاهللا )٥:البينة 

يف توحيـــد العبـــادة ألنكـــم تعلمـــون فـــيام أعتقـــد أن العلـــامء املحققـــني قـــسموا 
يـوم رب العـاملني ينقـسم إىل ثالثـة أقـسام .. التوحيد الـذي ينجـي يـوم القيامـة

ًمنها مل يكن موحدا حقافإذا أخل املسلم بواحد  ً:  
  .توحيد الربوبية: القسم األول

                                                 
 ).٢٢٩٤رقم( مسلم )١(
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  .توحيد العبادة: توحيد األلوهية, أي: والقسم الثاين
  .توحيد األسامء والصفات: والقسم الثالث

فمـن وجــه عبــادة مــن العبـادات التــي تعبــد اهللا عــز وجـل هبــا عبــاده إىل غــريه 
  ص الكـريم أن النبـيًعز وجل فقد اختذه معه إهلـا; ولـذلك نجـد يف القـرآن

ملا كان يـدعو املـرشكني مـن قومـه إىل عبـادة اهللا وحـده ال رشيـك لـه بالكلمـة 
ً وأيـضا حكـى عـنهم )٣٥:الـصافات (﴾flæëŽŠčjØflnžflí@ŽéÜÛa@bÛg@fléÛg@ü@žáŽèÛ@flÝîčÓ@afl‡g@@@@@@@﴿: الطيبـة

ćõžïfl’Û@afl̂@@@@@@@@@﴿: أهنم قـالوا flç@Şæg@aĆ†čyaflë@bĆèÛg@òflèčÛŁa@flÝflÈfluc@ćlbflvŽÇ﴾)املـرشكون )٥:ص 
مل يكونـــوا ينكـــرون التوحيـــد األول وهـــو توحيـــد الربوبيـــة وتوحيـــد اخلالقيـــة 
: ًوإنــام كــانوا يعرتفــون بــذلك متامــا وإنــام أنكــروا توحيــد العبــادة لــذلك قــالوا

﴿@@@ćlbflvŽÇ@ćõžïfl’Û@afl̂ flç@Şæg@aĆ†čyaflë@bĆèÛg@òflèčÛŁa@flÝflÈfluc﴾)ص  فأنكروا عىل النبـي )٥:ص
 أمرهم بأن ال يذبحوا إال هللا, وأن ال حيلفوا إال بـاهللا, وأن ال ينـذروا إال حينام

أنكـــروا ذلـــك عليـــه وجعلـــوا ذلـــك عالمـــة مـــنهم عـــىل كفـــرهم ورشكهـــم .. هللا
ال : لأللوهيــة وتوحيــد اهللا عــز وجــل يف العبــادة, فقــول املــسلم أي مــسلم كــان

الـــدنيا أال وهـــو إلـــه إال اهللا حممـــد رســـول اهللا هـــذا بـــال شـــك ينجيـــه مـــن عـــذاب 
أمــرت أن أقاتــل النــاس حتــى يــشهدوا أن ال إلــه «: القتــل كــام قــال عليــه الــسالم

ًإال اهللا وأن حممدا رسول اهللا فإذا قالواها فقد عصموا مني دمـائهم وأمـواهلم 
ال إلـه إال اهللا نجـا بنفـسه مـن املـوت : فمن قـال» إال بحقها وحساهبم عىل اهللا

ل مـــن اخللـــود يف النـــار إال إذا قـــام بحـــق هـــذه لكـــن ال ينجـــو أمـــام اهللا عـــز وجـــ
  .الكلمة وأول حقها هو عبادة اهللا عز وجل وحده ال رشيك له
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ًمــن طــاف إذا حــول القبــور فمعنــى هــذا أن مــا عظمــه بعبــادة جعلهــا اهللا عــز 
وجل عبادة له فنقلها هذا الضال من عبادته هللا إىل عبـادة مقبـور وهـو رشك ال 

  .شك وال ريب فيه
  يشء آخر?هل هناك 

  ]متى يقام احلد عىل مثل هذا?[:مداخلة
 نعم, هذا السؤال حينام يراد إقامة احلد عليه السالم; ألن هـذا هبـذا :الشيخ

القتــل عــىل املرتــد حينــذاك : العمــل يرتــد, فــإذا كــان هنــاك مــن يقــيم احلــد, أي
تعتقد أو ال تعتقد; ألن عمله برهان : هذا اإلنسان يؤتى به فيستتاب, ال يسأل

عن عقيدته, إنام يستتاب بعد أن تقام عليه احلجة, أن هذا الطـواف هـو لبيـت 
ًاهللا فقط عبادة وخضوع هللا كالسجود ال فرق, فلو أن إنسانا سجد لشيخ له أو 
أمري له فهذا ال يسأل ملاذا أنت تسجد, وهـل تعتقـد أن هـذا يـستحق التعظـيم; 

ال قتـل, فالرسـول عليـه ألن عمله يدل عىل التعظيم لكنه يستتاب فإن تـاب وإ
ًلــو كنــت آمــرا أحــدا أن يــسجد ألحــد ألمــرت «: الــسالم قــال كــام عــىل العمــوم ً

 فالــسجود بعــد هــذا التعظــيم )١(»الزوجــة أن تــسجد لزوجهــا لعظــم حقــه عليهــا
ملـاذا أنـت تـسجد? لكـن نحـن بحاجـة أن نفهمـه أن : ليس من حاجة أن يـسأل

لوسـيلة التـي تعظـم هبـا ربـك, هذا الـسجود إرشاك مـع اهللا ملـن تعظمـه بـنفس ا
  .فإما أن ترتدع وإما أمامك ال سمح اهللا القتل

                                                 
 ).٧٧٢٥, ٥٢٩٤رقم( صحيح اجلاع )١(
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ًوســبب هــذا احلــديث األخــري أن معــاذا ريض اهللا عنــه أتــى الــشام يف زمــن 
, ثـم ملـا جـاء إىل املدينـة صالنبي عليه الصالة السالم وغـاب مـا غـاب عنـه 

يـا : قـال! عـاذمه يـا م«: أراد أن يسجد له, فقال لهص  ووقع برصه عىل النبي 
إين أتيـــــــت الـــــــشام فوجـــــــدت النـــــــصارى يـــــــسجدون لقسيـــــــسيهم ! رســـــــول اهللا

ًلو كنت آمـرا : وعلامئهم فرأيتك أنت أحق بالسجود منهم, فقال عليه السالم
» ًأحــدا أن يــسجد ألحــد ألمــرت الزوجــة أن تــسجد لزوجهــا لعظــم حقــه عليهــا

  .لكن ال يصلح السجود إال هللا تبارك وتعاىل
ســجد لغــري اهللا أو طــاف بغــري بيــت اهللا ال حاجــة بنــا أن نــسأله ســواء مــن : ًإذا

ال, ما أعتقد; ألنه ال : أتعتقد أن هذا يستحق العبادة? سيقول لك.. ماذا تعني
يفهـم مـا هـي العبـادة, لكـن نحـن نقـيم احلجـة عليـه ونفهمـه أن هــذا إرشاك يف 

 األلوهيـة, فـإن العبـادة أو: قلنا الربوبيـة, والثـاين: األول... قسم من التوحيد,
ًاســـتجاب وذلـــك مـــا نبغـــي فبهـــا ونعمـــت وإال قتـــل كفـــرا وال يـــدفن يف مقـــابر 

  .املسلمني
   هل يعذر اجلاهل يف أمور العقيدة مثل هذه األمور?:مداخلة
ً هذه أيضا لنا فيهـا أكثـر مـن رشيـط فـيام أعتقـد, والـسؤال حيتـاج إىل :الشيخ
تمــع الــذي يعــيش فيــه, خيتلــف اجلاهــل بــاختالف املج: فالــشاهد...تفــصيل,

ًفإذا كان جمتمعا جاهليا فهو يعذر; ألن ما يف من يقيم احلجـة عليـه ويبـني لـه  ً
ًالتوحيد, وإذا كان جمتمعا إسالميا حمضا موحدا فال يعـذر, وبـني هـذا وهـذا  ً ً ً
ًطبعا وجوه كثرية وربنا عز وجل هو الذي يعلم ما يف الصدور, فمن علم اهللا 

ًهللا فيام كان جاهال به فهذا معذور عند اهللا لقولـه تبـارك منه أنه مل تبلغه حجة ا
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bÛìŽfl‰@flsflÈžjflã@óŞnfly@fĺ@@@@@@﴿: وتعـاىل čiğ̂ flÈŽß@bŞä×@bflßflë﴾)مـا مـن «: ص ولقولـه )١٥:اإلسراء
رجل من هذه األمة من هيودي أو نرصاين يسمع يب ثم ال يؤمن يب إال دخـل 

 ثم هو مع ذلك ال يـؤمن يسمع بدعويت عىل حقيقتها: يسمع يب, يعني» النار
  .ًفهو خالد يف النار أبدا

ًاملحيط والبيئة له أثر كبري جدا يف : هذا هو جممل القول يف هذه املسألة
تقويم اإلنسان أو إفساده; ولذلك هنى عليه الصالة السالم أن يسافر املـسلم 

  .إىل بالد الكفر ويساكنهم ويعارشهم
flâfl…e@ïčäfli@žåčß@Ùşifl‰@fl̂@@@﴿:  فيـك ذهب القائلون يا شيخ بارك اهللا:مداخلة  flc@ž‡gflë

@@@@@@@@@@óÜfli@aìÛbÓ@žáØğiflŠči@ŽožÛc@žáèčÐãc@óÜflÇ@žáŽçfl†flèž‘cflë@žáŽèflnŞíğ‰Ž‡@žáčç‰ìŽèÃ@žåčß﴾)١٧٢:األعراف( 
ذهب القائلون يف هذا إىل أنه ال يعذر اإلنسان بجهله وقد أخـذ اهللا عـز وجـل 

  ً رأيكم يف هذا الدليل يا شيخ جزاك اهللا خريا?فام.. العهد عليه من ظهور
: ً هذا بارك اهللا فيـك اسـتدالل هزيـل جـدا, وإنـام معنـى اآليـة الـسابقة:الشيخ

﴿@@@@@bÛìŽfl‰@flsflÈžjflã@óŞnfly@fĺ čiğ̂ flÈŽß@bŞä×@bflßflë﴾) تعطيـل :  هـذا االسـتدالل معنـاه)١٥:اإلسـراء
مل األرواح كــام حكمــة بعــث الرســل وإنــزال الكتــب, فلــو كــان مــا وقــع يف عــا

óŞnfly@fĺ@@@@﴿: يقولون يكفي إلقامة احلجة كان مل يقل ربنا عـز وجـل čiğ̂ flÈŽß@bŞä×@bflßflë
@bÛìŽfl‰@flsflÈžjflã﴾)ومل يكن هناك حاجة قـصوى إلرسـال الرسـل وإنـزال )١٥:اإلسراء 

الكتـــب, وهـــذا اســـتدالل خـــاطئ اعتـــزايل; ألن املعتزلـــة يفـــرسون اآليـــة التـــي 
flßflë@@@@@@bÛìŽfl‰@flsflÈžjflã@óŞnfly@fĺ﴿: ًذكرهتا آنفـا čiğ̂ flÈŽß@bŞä×@b﴾)العقـل, وهـذا :  أي)١٥:اإلسراء

ًانحـــراف طبعـــا عـــن الـــسنة; ألن الـــسنة توضـــح أن أربعـــة أجنـــاس يـــوم القيامـــة 
  :يدلون بحجتهم
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, والرابـــع ال ...الطفـــل الـــذي مل يبلـــغ ســـن التكليـــف, واملجنـــون, والـــشيخ
.. ًلقيامة حـسابا غـري حـساب النـاساملهم هؤالء حياسبون يوم ا.. أذكره اآلن

ًيرســل اهللا تبــارك وتعــاىل إلــيهم رســوال فمــن أطــاع هــذا الرســول دخــل اجلنــة, 
ومن عصاه دخل النار, فلذلك اآلية السابقة وهذا احلديث وما جاء يف كتب 

  .ًالتفاسري من السلف تبطل االستدالل باآلية التي ذكرهتا آنفا
ًفضال عن احلديث الذي ذكرته أيضا مـا مـن رجـل «: ً آنفا وهو مـن احلجـجً

» من هذه األمة من هيودي أو نرصاين يسمع يب ثم ال يؤمن يب إال دخل النار
ًفلـــو كانـــت احلجـــة الـــسابقة صـــحيحة مل يكـــن هلـــذا احلـــديث معنـــى أبـــدا; ألن 
ًاحلجة السابقة تسوي بني من سمع عن الرسول وبني من مل يسمع به إطالقا, 

  .ًداوهذا ال يقول به عامل أب
   معنى سمع يب?:مداخلة
ســمع بــدعويت وعــىل حقيقتهــا, وبأوصــافه وشــامئله .. ً رشحتــه آنفــا:الــشيخ

  .ًاملعروفة, وهذا أيضا لنا بعض تسجيالت يف هذه الفرتة عندكم, نعم
  ?]ما حكمهم[ أهل الفرتة يا شيخ :مداخلة
إذا  إذا كان املقصود باهل الفرتة مجاعة بخصوصهم فينبغي تعيينهم, و:الشيخ

كــان املقــصود بأهــل الفــرتة لــيس مجاعــة بخــصوصهم وإنــام هــم أقــوام مل تــبلغهم 
مـا هـو املقـصود بأهـل الفـرتة يف ! دعوة نبي ورسـول فقـد سـبق اجلـواب, فيـا تـرى

  ?سؤالك
  هم الذين ما بلغتهم رسالة نبي :  يقول:مداخلة
Žfl‰@flsflÈžjflã@óŞnfly@fĺ﴿:  سبق البحث:الشيخ čiğ̂ flÈŽß@bŞä×@bflßflëbÛì﴾)١٥:اإلسراء(.  

  ) ٠٠: ٠٥: ١٠/ب٢٠" (رحلة النور"
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z١٠xא 
א 

احلمد هللا والصالة والسالم عىل حممد بن عبد اهللا صىل اهللا عليه وسلم وعىل آله : مداخلة
 .وصحبه من وااله

 حيث مل تصله الدعوة إمـا ما هو حكم من مات من املسلمني وهو جيهل التوحيد! يا شيخ
جلهله وهو أمي ال يقرأ وال يكتب, وإمـا لكـون بعـض العلـامء اجلـاهلني تولـوا نـرش الـدعوة بـني 

ًالناس وأرضب مثال عىل ذلك ُ ِ ْ  ..الناس يتصوفون ويعلمون أن الصوفية عبادة... الصوفية: َ
  . نعم:الشيخ

م يف أكثــر  كنــتم فـضيلتكم تكلمــتم عــن قـضية الــدعوة ونـرش اإلســال:مداخلـة
األجوبـــة ورضبـــتم مثـــل عـــن القديانيـــة أن مـــن مل تـــصله الـــدعوة احلقـــة دعـــوة 

  التوحيد فهم إن شاء اهللا هلم معاملة خاصة, فام هو رد فضيلتكم?
هــذا النــوع مــن املــسلمني : هــذا هــو اجلــواب, أي..  إن عرفــت فــالزم:الــشيخ

  ْن مل تـبلغهم َـيعاملون فيام نعلم من ديـن اإلسـالم عنـد رب العـاملني معاملـة م
  .الدعوة

فاجلواب هو حسب ما جاء يف السؤال, أنت وصفت الوضع الـذي عـاش 
ذلك اإلنـسان الـذي مـات ] فيه[املجتمع الذي عاش : فيه هذا اإلنسان, يعني

أو هـو صـورة مماثلـة هلـذا املجتمـع الـذي .. وهو مل يفقه التوحيد يغلب عليه
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امء يف مثـل ذاك املجتمـع الـذين مل يفهم التوحيـد, وإذا كـان املـشايخ أو العلـ
ًهم املفروض فيهم أن يكونوا هداة مهتدين هم أنفسهم ضالني منحرفني فام 

  : يكون شأن اآلخرين, يعني كام قيل
    ًإذا كان رب البيت للدف ضاربا  فام عىل الساكنني فيه إال الرقص

  )٤١:٠٠: ١٠/٥١" (اهلدى والنور"
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z١١xא 
؟ 

... من ناحية األموات الذي قلت لك أهنم ماتوا عىل عقيدة دعاء األموات واألولياء: سؤال
فالدعاء هلم إذا كان يعتقدون الرض والنفع باألولياء بغري اهللا, وماتوا عىل هذا, إنام هم ال يعرفون 

 .حقيقة التوحيد, فالذي عرفوه هو هذا من العلامء
أن هـــؤالء مـــا دام أهنـــم كـــانوا :  أنـــا أجبتـــك عـــن هـــذا يف ظنـــي, قلـــت:الـــشيخ

حيافظون عىل أركان اإلسالم, لكن فيهم جهل, واملسؤول عنهم هم هؤالء 
اجلهلـة مــن أهـل العلــم, الــذين هـم يــضللوهنم, فهــؤالء الـذين مــاتوا, فاألصــل 
فـــيهم أهنــــم مــــسلمون, فيعــــاملون معاملــــة املــــسلمني, فهــــم يــــدفنون يف مقــــابر 

الــسالم علــيكم أهــل الــديار : سلمني, وبالتــايل إذا مــر املــار بقبــورهم يقــولاملــ
ُمن املسلمني, ويرتحم عليهم ويدعو هلم باملغفرة والرمحة, ثـم أمرهم إىل  ْـ َ

ŽŠčÐžÌflíflë@čéči@ÚflŠž’Ží@žæc@ŽŠčÐžÌflí@ü@fléÜÛa@Şæg@@@@@@@@@﴿: اهللا تبارك وتعاىل; ألن اهللا عز وجل يقـول
@@@flàčÛ@ÙčÛfl‡@flæëŽ…@bflß@@Žõbfl’flí@žå﴾)ثـم ال يؤاخـذ املـرشك إال بعـد أن تكـون قـد )٤٨:النساء ,
bÛìŽfl‰@flsflÈžjflã@óŞnfly@fĺ﴿بلغته الدعوة,  čiğ̂ flÈŽß@bŞä×@bflßflë﴾) فربنـا عـز وجـل )١٥:اإلسـراء ,

من فضله ورمحته بعباده أنه يقبل عذر العبد, فإذا كان أحد هـؤالء املـسلمني 
ؤالء اخلـــرافيني مـــن املـــسلمني ضـــل ســـواء اخلـــرافيني, فلنـــسميهم, إذا كـــان هـــ

الـــسبيل, ومل يكـــن هنـــاك مـــن ينبئـــه وحيـــذره وينهـــاه عـــن ضـــالله, فهـــو يكـــون 
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ًمعذورا عنـد ربـه تبـارك وتعـاىل, وال يؤاخـذهم مؤاخـذة الـذي أقيمـت احلجـة 
bÛìŽfl‰@flsflÈžjflã@óŞnfly@fĺ﴿عليه  čiğ̂ flÈŽß@bŞä×@bflßflë﴾)١٥:اإلسراء(.  

ًري ومسلم حديث عجيب جدا يدل عىل واسع لقد جاء يف صحيح البخا
ًرمحة اهللا بعباده, بحيث أن يغفر الكفـر أحيانـا, لعلمـه بعـذر هـذا الكـافر, قـال 

احلـديث » ًكان فـيمن قـبلكم رجـل مل يعمـل خـريا قـط«: عليه الصالة والسالم
كـــان فـــيمن قـــبلكم «يف صـــحيح البخـــاري ومـــسلم, إيـــاكم أن تـــشكوا بـــصحته 

حـصل هنـا [» ...أي: , فلام حرضته الوفـاة, فقـال هلـمًرجل مل يعمل خريا قط
  ]انقطاع صويت

ًولئن قدر اهللا عيل ليعذبني عذابا شديدا«: وهنا الغرابة تأيت هذا شك يف » ً
  .البعث, أال تشعرون معي

  .كأنه يشك بقدرة اهللا»  ولئن قدر اهللا عيل«: قول
ًليعـــذبني عـــذابا شـــديدا«  الـــشديد كيـــف يـــتخلص هـــو مـــن عـــذاب اهللا: ًإذا» ً

  ).سيالقيه(املعرتف بأنه 
ثــــم ... فــــإذا أنــــا مــــت فخــــذوين وحرقــــوين بالنــــار ألضــــل عــــىل ريب«: قــــال

انظــر مــاذا أوحــى لــه . »ّخــذوين وذروين نــصفي يف الــريح, ونــصفي يف البحــر
  .الشيطان
   فني يدور, فني يالقيني?:مداخلة
ام  فلـــام مـــات الرجـــل, واألوالد أبـــرار, وهـــذه وصـــية أبـــيهم, وهـــو كـــ:الــشيخ

ًاعرتفــوا كــان خــري أب هلــم, نفــذوا وصــيته فحرقــوه بالنهــار حتــى صــار رمــيام, 
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ًصار رمادا, فأخذوا نصف هذا الرماد, ورموه يف الـريح اهلـائج راحـت بـددا,  ً
والنــصف الثــاين يف البحــر املــائج وراحــت مــع هــذه األمــواج, فقــال اهللا هلــذه 

ًكـــوين فالنـــا, فكـــان بـــرشا ســـويا, أي: الـــذرات  محلـــك عـــىل مـــا مـــا! عبـــدي: ً
ريب خــشيتك, أنــا خفــت منــك; ألنــه أنــا مــستحق هلــذا العــذاب, : فعلــت? قــال

  .اذهب فقد غفرت لك: ًوخوفا منك, ألضل عنك فعلت ما فعلت, قال
flïčflãflë@bÜflrflß@bfläÛ@fllflŠfl™flë@@@@@﴿هذا كفر, وهذا رشك, وهذا رصيـح يف القـرآن, 

@@@@@@čßfl‰@flïčçflë@flâbÄčÈÛa@ïžzŽí@žåflß@flÞbÓ@ŽéÔÜflćáî@@L@@@@@@@@@@ğÝØči@flìŽçflë@đñŞŠflß@flÞŞëc@bflçdfl’ãc@ðč̂ Ûa@bflèîčîžzŽí@žÝÓ
ćáîčÜflÇ@ÕÜfl﴾)٧٩، ٧٨:يس(.  

ًلكـــن يبـــدو أن هـــذا الرجـــل طيلـــة حياتـــه كـــان مؤمنـــا, لكـــن ســـاعة احتـــضار 
املــوت واستحــضاره لذنوبــه ومعاصــيه, غلبـــت عليــه خــشيته مــن اهللا, فعمـــت 

صـية اجلـائرة التـي ال أتـصور أن وجـد عليه الطريق, وسولت لـه نفـسه هـذه الو
يف الدنيا أجأر منها, وأفظع منها, مع ذلك غفرها اهللا عز وجل هلذا اإلنسان, 
فـــنحن إذا تـــصورنا هـــؤالء املـــساكني الـــضالني مـــن إخواننـــا املـــسلمني بـــسبب 
علــامء الــسوء, يقعــون يف الــرشك ويف الــضالل, يــستغيثون بغــري اهللا, وينــادون 

عون, وبينهم برزخ إىل يـوم بيعثـون, فـاهللا عـز وجـل إذا األموات, وهم ال يسم
علم من أحدهم أنه مل تتبني له احلقيقة, وأن هذا رشك وضالل, بـل مل يوجـد 

تم : ًمــن يقــول هلــم يومــا مــا ِ حصب جهنم أن ْ﴿إنكم وما تعبدون من دون اهللاَّ َ ــ َ ُْ ــ ْ ُ َ ََّ َّ ــ َ َ ُ َ ــ َ ُ ْ ــ ُ ْ َِ ــ ِ َ ــ ُ ِ
َهلا واردون﴾ ُ َِ َ أن اهللا عـز وجـل ال يؤاخـذ اإلنـسان إال بعـد , فاعتقادنـا )٩٨:األنبياء(َ

, مـن علـم اهللا مـن −  نحن ال نعلم− قيام احلجة, فمن علم من هؤالء املوتى, 
هـــــؤالء املـــــوتى أنـــــه ســـــمع دعـــــوة احلـــــق مـــــن الـــــشيخ الفـــــالين, أن هـــــذا رشك 
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وضــالل, فــام أبــه لــذلك, ومــا اهــتم ألنــه الــشيخ الــضال هنــاك ســول لــه عملــه, 
  .ريفهذا إىل جهنم وبئس املص

يض لــــه مــــن ينبهــــه فهــــو معــــذور عنــــد اهللا, وملــــا كنــــا نحــــن  َّأمــــا الــــذي مل يق ــــُ َ
عــاجزين عــن أن نميــز مــن الــذي بلغتــه الــدعوة الــصحيحة, عــن الــذي مل تبلغــه 
الدعوة الصحيحة, فنحن لنا الظاهر وهو أنه مسلم كان يصيل ويصوم, فدفن 

  .يف مقابر املسلمني, فنحن ندعو له ونستغفر له ونسلم عليه
  .أما ما حاله عند اهللا أمره إىل اهللا

ـــــدعاء :مداخلـــــة[ ـــــرى جـــــواز ال ـــــه ي  كـــــالم غـــــري واضـــــح للـــــسائل خالصـــــته أن
ًللمــسلمني مجلــة, أمــا الــدعاء الألعيــان الــذين عــرف عــنهم الوقــوع يف الــرشك 

  ].ُفال يدعى هلم, لذلك فهو ال يدعو جلده وال جلدته
  . ساحمك اهللا:الشيخ
  .. آمني يا رب,:مداخلة
  . أنا أسألك اآلن عن جدك املرحوم رمحه اهللا:الشيخ
  ... مرحوم هل جيوز... :مداخلة
 أنــت تــسألني عــن يشء فعلتــه, وأنــا أقــول لــك عــن اجلــد املرحــوم, :الــشيخ

  جيوز أو ال?: وأنت تقول
ًجــدك املرحــوم فــيام تعلــم كــان يــشهد أن ال إلــه إال اهللا وأن حممــدا رســول 

  اهللا?
  ...:مداخلة
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قـــول, نحــن تعلمنـــا منـــك يعنـــي خــري الكـــالم مـــا قـــل ودل,  ال بـــد أن ت:الــشيخ
  .وال أسألك عام يف قلبه... تعلم أنه كان يقول

  . ال شك هو يقول:مداخلة
ًال إلــه إال اهللا حممــدا :  بــس خــالص, أنــت تعلــم أن جــدك كــان يقــول:الــشيخ

رسـول اهللا, هـل شــققت عـن قلبـه, فوجــدت الكفـر قـد انعقــد يف قلبـه, فمنعــك 
ال, بــارك اهللا فيــك, لكــي يــتعلم إخواننــا هــؤالء يتعلمــون :  قــل.أن تــستغفر لــه

  .طريق البحث, ويأخذوا حريتهم, بساط أمحدي يا أستاذ
فإذا علمت أنه كـان يقـول أشـهد أن ال إلـه إال اهللا, ومل تعلـم مـا يـنقض هـذه 

  .الشهادة, وهذه الكلمة
  . أعلم أنه كان يعمل ما ينقض هذه الشهادة:مداخلة
  رفه أدركته? جدك تع:الشيخ
  ... ال ما أدركته لكن:مداخلة
  جد جدك تعرفه?:  أنا ظننت أنك ستقول أدركته, فسأغري وأقول:الشيخ

فاحلمـــــد هللا, إذا ســـــمحت بـــــارك اهللا فيـــــك, حتـــــى ال نطيـــــل املـــــشوار عـــــىل 
  .ًاجلامعة, ليس كل الناس عندهم نفسك الطويل, فصربا

  . نفس طويلعندي... أمد اهللا بساطك األمحدي إىل... :مداخلة
  .ً برشك اهللا خريا:الشيخ

  .أنت علمت أن جدك كان يشهد أن ال إله إال اهللا
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  .ال إله إال اهللا:  كان يقول:مداخلة
  . وما هو الفرق بارك اهللا فيك:الشيخ
  . هذا كان عن علم:مداخلة
أشهد أن ال إله : ال إله إال اهللا, آخر يقول:  ساحمكم اهللا, رجل يقول:الشيخ
  .من الناحية اإلسالمية يف فرقإال اهللا, 
  ..... ال:مداخلة
أنـــت تناقـــشني يف األلفـــاظ, فـــساحمك اهللا, ومـــع : ً ســـاحمك اهللا, إذا:الـــشيخ

كـان يقـول أم كـان : ذلك تعلمنا نحن, اليل ما جيي معك اميش معـه أقـول أنـا
  .سواء قلت هكذا وهكذا ألنه املغزى واحد: يشهد? ستقول يل

ن يقـول أو يـشهد أن ال إلـه إال اهللا, لكـن أنـت مـا أنت تعلم أن جدك كـا: ًإذا
  .عرفت ما يف قلبه, هل هو يلتقي مع ما يف لسانه, أم مع ما ينافيه

ًأنــت ال جيــوز لــك أبــدا إال أن تــشهد لــه بــشهادته, إال أن تقــول أنــه كــان : ًإذا
  .ًال تقل كان مؤمنا; ألن اإليامن أمر قلبي: ًمسلام, أنا أقول لك

ًأشهد بأنه كان مؤمنا, أنا أعذرك, لكن أنت تقول إنه مسلم, إذا قلت أنا ال 
وال يسعك إال هذا, فإذا مررت بقرب املسلم, ماذا يكون موقفـك? ال بـد أنـك 

  ...تسلم عليه
ال إلـــه إال اهللا, وقـــال رســـول اهللا حـــارض نـــاظر يف كـــل :  الـــذي قـــال:مداخلـــة

  ...مكان
  .ً سمعت عنه شيئا حدت, أنا أتكلم عن جدك الذي ال تعرف وال:الشيخ
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  . سمعت عام كان يعتقده, ألنه أبويا كان يقول زيه:مداخلة
   وجد جدك?:الشيخ
  . ال, أنا ال أتكلم عن جد جدي اآلن, أتكلم عن جدي وأيب:مداخلة
ً أنـــا إذا أخطـــأت, أنـــا أنقـــل الــسؤال مـــن جـــدك إىل جـــد جـــدك, تقـــول :الــشيخ

ال ينبغــي يــا أســتاذ هــذا ًأيــضا مــثلام أردت أن تقــول عــن جــدك, هــذا ال جيــوز, 
  .التوسع بالظنون

يــا : هــو يقــول... ال إلــه إال اهللا, أمــامي:  اآلن أتيــت يل بواحــد يقــول:مداخلــة
  !..يا بدوي! يا رسول اهللا! رسول اهللا
نحن نتكلم عمن نعلم أنه يشهد أن ال إلـه إال اهللا, ... حيدة...  حيدة:الشيخ

ًوال نعلم أنه كفر عمليا واعتقاديا بال إ   .له إال اهللاً
  . أنا أعني هذا, أنا معك بالعرشة:مداخلة
  . ال, أنت لست معي:الشيخ
  . إذا علمت أنه كان يلفظها يف كل حلظة:مداخلة
  . يا أستاذ, بس البحث فيمن مل تعلم:الشيخ
  .أدع... :مداخلة
  . طيب, أنت تعلم جد جدك ماذا كان حاله:الشيخ
  .أو رب اغفر وللمسلمني... هذاعىل...هو رب اغفر لنا وإلخواننا:مداخلة
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üflë@žáØčäíč…@¿@aìÜžÌflm@ü@člbflnčØÛa@flÝžçc@bflí@@﴿ أنت كـام تعلـم بـارك اهللا فيـك, :الشيخ
ŞÕflzÛa@bÛg@čéÜÛa@óÜflÇ@aìÛìÔflm﴾)١٧١:النساء(.  

ال إلـــه إال اهللا, ثـــم يعبـــد غـــري اهللا, هـــذا يشء, وإذا : ًإذا رأيـــت إنـــسانا يقـــول
هـــذا اإلنـــسان كـــان يقـــول ال إلـــه إال اهللا, ومـــا شـــهدت منـــه مـــا عرفـــت أن والـــد 

شهدت من ابنه, فال تـزر وازرة وزر أخـرى, ولـذلك أنـا عجبـت حيـنام تـتكلم 
  .أنا ال أترحم عليه: عن جدك, وتقول

  . ملا وصلني من أيب عنه, ألن أيب أخذ عنه:مداخلة
ف  ال, ليـــــسوا ســـــواء; ألن الـــــوردة ختلـــــف شـــــوكة, والـــــشوكة ختلـــــ:الـــــشيخ

نرجع إىل الصورة التي أنت تريد أن تتحدث عنها, رجل : اخلالصة... وردة
يـــشهد أن ال إلـــه إال اهللا, ويـــصيل ويـــصوم وحيـــج إىل بيـــت اهللا احلـــرام, وكـــل 

إىل آخــره, هــذا .. مــدد.. كــذا! أغثنــي, يــا بــدوي! يشء مــا أحــسنه, لكــن يــا بــاز
  .رشك, هذا كفر

  هل نستغفر له? :مداخلة
أقــول, أنــا أتيــت معــك, لــست أنــت أتيــت معــي, أنــا تركــت  وأنــا مــاذا :الــشيخ

ًالبحث الذي ابتدأته من أجل طي البحث واخلسارة, وانتقلت رأسـا إىل هـذا 
  .الذي رأيناه يستغيث بغري اهللا عز وجل

ًرأسـا, .. الـشيخ.. هل نقول عن هذا إنه مرتد عن دينه? أنـا بـالطبع ال أقـول
لـه أم ال, هـذا فـيام بعـد نـستغفر لـه قفز من السلم من حتـت إىل فـوق, نـستغفر 

  .أو ال
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  هل هذا ارتد عن دينه?: أنا أقول
  ... هذا العمل عمل:مداخلة
  .ً حقا, ال نريد حيدات بارك اهللا فيك:الشيخ
  ....:مداخلة

  . كلمة, خري الكالم ما قل ودل, ساحمك اهللا:الشيخ
عن أنت لك احلرية املطلقة عىل حسب ما عندك من علم, أن تقول ارتد 

  .دينه أو مل يرتد عن دينه, الذي تراه تقوله
  .ارتد وفعل فعل رشك.. :مداخلة
 ســبحان اهللا, أنــا أقــول فعــل فعــل الــرشك, فتعلمنــي بــامذا, ال تعلمنــي :الــشيخ

ًبـــيشء, إنـــام تقـــول إنـــه فعـــل رشكـــا, أنـــا الـــذي قـــررت هـــذا, فلـــست بحاجـــة أن 
  ...تعيد

  . ما ارتد عن دينه:مداخلة
ًواب بــارك اهللا فيــك, هــذه مــسألة مهمــة جــدا, فــام دام ال  هــذا هــو اجلــ:الــشيخ

تــستطيع أن تقــول هــذا الــذي يــشهد بلــسانه أن ال إلــه إال اهللا ويــصيل ويــستقبل 
إىل آخره, ال تستطيع أن تقـول ارتـد عـن دينـه, هـذا .. قبلتنا ويأكل من ذبيحتنا

  .هو احلق الذي أعرفه منك, وال يسعك أنت وال غريك أن تقول سواه
  ذ هذا الذي مل يرتد عن دينه, ما دينه الذي مل يرتد عنه?حينئ

  . اإلسالم:مداخلة
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ً اإلســـــالم, إذا هـــــو مـــــسلم, وبـــــامذا يعامـــــل هـــــذا املـــــسلم, بـــــأعامل :الـــــشيخ
ًاملــــسلمني أم أعــــامل املرتــــدين, طبعــــا بـــــأعامل املــــسلمني, فــــإذا مــــات هـــــذا 

  .اإلنسان, أوالده يرثونه ونصيل عليه, انتهى األمر كله
   هل أدعو له?:مداخلة
 ادع له, كيف ال وهو مسلم, ما دام يرثه أهله, ويرث من مات قبلـه, :الشيخ

  . وما دام أننا نصيل عليه
  )٠٠: ٤٥: ٩٥/٤٠" (اهلدى والنور " 
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z١٢x 
يقرؤون القرآن جـاهلني بفهـم القـرآن مـن آبائنـا وأجـدادنا الـذين مـضوا, وهـم ) الذين: (سؤال

, وما أشبه ذلك مما هو حاصل, وماتوا وظهر لنا أن هذا اليشء أنه ال عىل عقيدة دعاء األموات
جيوز, فكيف من ناحية الدعاء هل ندعو هلم أم ال, وهم ال يعرفون, ما عرفوا احلقيقة, عندهم 
العلامء الذين كانوا موجودين معهم هم الذين دلوهم عـىل هـذا الـيشء, أن هـذا هـو الـدين, وال 

 يوجد غريه?
م أهنم كانوا حيافظون عىل أركان اإلسـالم فـأنتم تـدعون هلـم;  ما دا:الشيخ

  .ألنكم ال تعلمون ما يف قلوهبم
  :..) ٢١: ٥٥ /٩٥/ اهلدى والنور (
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z١٣xאאא،
אא 

  ]:صقال رسول اهللا [

ُـكان رجل ممن كان قبلكم مل يعمل خريا قـط; إال التوحيـد, فلـام احترض « ُّ ً ََّ ٌ
ًإذا أنا مت أن حيرقوه حتى يدعوه محام, ثم اطحنوه, ثم : انظروا: قال ألهله ِّ ُّ

ثــم اذروا نــصفه يف الــرب, ونــصفه يف البحــر, فــواهللا; لــئن [اذروه يف يــوم ريــح, 
, فلـــام مـــات فعلـــوا ]ًدا مـــن العـــاملنيًقـــدر اهللا عليـــه ليعذبنـــه عـــذابا ال يعذبـــه أحـــ

] قائم[, فإذا هو]فأمر اهللا الرب فجمع ما فيه, وأمر البحر فجمع ما فيه[ذلك به,
: ما محلك عـىل مـا فعلـت? قـال! يا ابن آدم: يف قبضة اهللا, فقال اهللا عز وجل

: , قـــال)مـــن خـــشيتك وأنـــت أعلـــم: ويف طريـــق آخـــر(مـــن خمافتـــك ! ِّأي رب
ُّعمل خريا قط إال التوحيدفغفر له هبا, ومل ي ً«.  

  ]:قال اإلمام[

 مـــع كوهنـــا صـــحيحة "إال التوحيـــد": واعلـــم أن قولـــه يف حـــديث الرتمجـــة
اإلسناد, فقد شكك فيها احلافظ ابن عبـدالرب مـن حيـث الروايـة, وإن كـان قـد 
جــزم بــصحتها مــن حيــث الدرايــة, فكأنــه مل يقــف عــىل إســنادها, ألنــه علقهــا 

  ):٤٠/ ١٨(ريرة, فقال رمحه اهللا عىل أيب رافع عن أيب ه
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 رفعـت اإلشـكال يف إيـامن هـذا الرجـل, وإن −  إن صحت− وهذه اللفظة"
مل تـــصح مـــن جهـــة النقـــل; فهـــي صـــحيحة مـــن جهـــة املعنـــى, واألصـــول كلهـــا 
تعضدها, والنظر يوجبها, ألنه حمـال غـري جـائز أن يغفـر للـذين يموتـون وهـم 

ِيغفر أن يرشك بهَ ال ﴿ كفار; ألن اهللا عز وجل قد أخرب أنه ِِ َ َ ْ ُ ََ ُ ًملن مات كافرا,  ﴾ْ
  .وهذا ما ال مدفع له, وال خالف فيه بني أهل القبلة

 " مل فعلــت هــذا? "ًوالــدليل عــىل أن الرجــل كــان مؤمنــا قولــه حــني قيــل لــه 
تكـون إال ملـؤمن مـصدق; بـل مـا  واخلـشية ال. "! رب  من خشيتك يـا":فقال

ófl’ž‚flí@bflàŞãg@@fléÜÛa@čêč…bfljčÇ@žåčß@﴿: اهللا عز وجلتكاد تكون إال ملؤمن عامل; كام قال 
õbflàÜŽÈÛa﴾)كـل مـن خـاف اهللا فقـد آمـن بـه وعرفـه, ومـستحيل أن : , قـالوا)٢٨:فاطر

  .وهذا واضح ملن فهم وأهلم رشده. خيافه من ال يؤمن به
; فقد اختلف العلامء يف معناه; فقال منهم "لئن قدر اهللا عيل ": وأما قوله

 هذا رجل جهل بعض صفات اهللا عـز وجـل, وهـي القـدرة, فلـم يعلـم :قائلون
ومن جهل صفة من صفات اهللا عزوجل, : أن اهللا عىل كل ما يشاء قدير, قالوا

: قــالوا. ًوآمــن بــسائر صــفاته وعرفهــا; مل يكــن بجهلــه بعــض صــفات اهللا كــافرا
  . وإنام الكافر من عاند احلق ال من جهله

  .امء ومن سلك سبيلهم من املتأخرينوهذا قول املتقدمني من العل
 مــــن القــــدر الــــذي هــــو "لــــئن قــــدر اهللا عــــيل ": أراد بقولــــه: وقــــال آخــــرون

وهـو مثـل قـول : قـالوا. القـضاء, ولـيس مـن بـاب القـدرة واالسـتطاعة يف يشء
fl‰č†ÔŞã@åÛ@æc@ŞåÄÏ@bĆjč™bflÌŽß@flkflçŞ‡@‡g@﴿: اهللا عـــز وجــــل يف ذي النــــون

čéžîÜflÇ﴾)٨٧:األنبياء(.  
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  : وللعلامء يف تأويل هذه اللفظة قوالن
  .أهنا من التقدير والقضاء: أحدمها
  .أهنا من التقتري والتضييق: واآلخر

وكل ما قاله العلامء يف تأويل هذه اآلية فهو جائز يف تأويل هـذا احلـديث 
لـئن : كـأن الرجـل قـال: , فأحد الوجهني تقـديره"لئن قدر اهللا عيل ": يف قوله

قدر اهللا وقضائه أن يعذب كل ذي جرم عىل جرمه; ليعذبني اهللا كان سبق يف 
ًعىل إجرامي وذنويب عذابا ال يعذبه أحدا من العاملني غريي ً.  

لــــئن ضــــيق اهللا عــــيل وبــــالغ يف حماســــبتي ! واهللا: تقــــديره: والوجــــه اآلخــــر
ثــم أمــر بــأن حيــرق بعــد موتــه مــن إفــراط . وجزائــي عــىل ذنــويب ليكــونن ذلــك

  .خوفه
هذا الرجل بـصفة مـن صـفات اهللا يف علمـه وقـدره; فلـيس ذلـك وأما جهل 

بمخرجـــه مـــن اإليـــامن, أال تـــرى أن عمـــر بـــن اخلطـــاب وعمـــران بـــن حـــصني 
ومعلــوم أهنــم إنــام .  عــن القــدرصومجاعــة مــن الــصحابة ســألوا رســول اهللا 

ســـألوه عـــن ذلـــك وهـــم جـــاهلون بـــه, وغـــري جـــائز عنـــد أحـــد مـــن املـــسلمني أن 
  . كافرين, أو يكونوا حني سؤاهلم عنه غري مؤمننييكونوا بسؤاهلم عن ذلك

ٍّوروى الليث عن أيب قبيـل عـن شفي األصـبحي عـن عبـداهللا بـن عمـرو بـن  َ ُـ
فــأي : صفقــال أصــحاب رســول اهللا : ً فــذكر حــديثا يف القــدر, وفيــه− العــاص
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−  ص , فهـؤالء أصـحاب رسـول اهللا)١(يشء نعمل إن كان األمر قد فرغ منـه?
 ســــألوا عــــن القــــدر ســــؤال مــــتعلم جاهــــل; ال ســــؤال − وهــــم العلــــامء الفــــضالء

 مــــا جهلـــوا مــــن ذلـــك, ومل يــــرضهم صمتعنـــت معانـــد, فعلمهــــم رســـول اهللا 
ًجهلهـــم بـــه قبـــل أن يعلمـــوه, ولـــو كـــان ال يـــسعهم جهلـــه وقتـــا مـــن األوقـــات? 
لعلمهــم ذلــك مــع الــشهادة بــاإليامن, وأخــذ ذلــك علــيهم يف حــني إســالمهم, 

ًوجلعله عمودا سادسا لإلسالم   ., فتدبر واستعن باهللاً
فهــــذا الــــذي حــــرضين عــــىل مــــا فهمتــــه مــــن األصــــول ووعيتــــه, وقــــد أديــــت 
ُاجتهــادي يف تأويــل حــديث هــذا البــاب كلــه ومل آل, ومــا أبــرئ نفــيس, وفــوق 

  ."وباهللا التوفيق . كل ذي علم عليم
الرب, وهو كالم قوي متني يدل عىل أنه كان  هذا كله كالم احلافظ ابن عبد

لعلــم واملعرفــة بأصــول الــرشيعة وفروعهــا, جــزاه اهللا عــن اإلســالم ًإمامــا يف ا
  .ًواملسلمني خريا

ًوخالصـــــــته; أن الرجـــــــل النبـــــــاش كـــــــان مؤمنـــــــا موحـــــــدا, وأن أمـــــــره أوالده  ً
 وهذا مـا أسـتبعده − إنام كان إما جلهله بقدرة اهللا تعاىل عىل إعادته... بحرقه

مـه; كـام قـال ابـن  أو لفرط خوفـه مـن عـذاب ربـه, فغطـى اخلـوف عـىل فه− أنا
, وهـــــو الـــــذي يـــــرتجح عنـــــدي مـــــن )١١/٣١٤(امللقـــــن فـــــيام ذكـــــره احلـــــافظ 

  .جمموع روايات قصته, واهللا سبحانه وتعاىل أعلم
                                                 

 "املـــــشكاة", و)٨٤٨ ("الـــــصحيحة " يف رواه أمحـــــد والرتمـــــذي وصـــــححه, وهـــــو خمـــــرج )١(
 ٤١٢ ("ظــالل اجلنــة" يف , وحــديث عمــران الــذي أشــار إليــه متفــق عليــه, وهــو خمــرج)٩٦(
 ]. منه. [)١٧٠( عمر , وفيه حديث)٤١٣و
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وسواء كان هذا أو ذاك; فمن املقطوع به أن الرجل مل يصدر منه ما ينـايف 
توحيــده, وخيــرج بــه مــن اإليــامن إىل الكفــر; ألنــه لــو كــان يشء مــن ذلــك ملــا 

  .هللا له; كام تقدم حتقيقه من ابن عبدالربغفر ا
ومن ذلك يتبني بوضوح أنه ليس كل من وقع يف الكفر من املـؤمنني وقـع 

الرجـل الـذي كـان قـد ضـلت : ومـن األمثلـة عـىل ذلـك. الكفر عليه وأحـاط بـه
  :راحلته, وعليها طعامه ورشابه, فلام وجدها قال من شدة فرحه

  . )١(!"أنت عبدي وأنا ربك ! اللهم"
ًويف ذلك كله رد قوي جدا عىل فئتني من الشباب املغرورين بـام عنـدهم 

الــذين يطلقــون القــول بــأن اجلهــل لــيس بعــذر : الفئــة األوىل:مــن علــم ضــحل
  ! ; حتى ألف بعض املعارصين منهم رسالة يف ذلكًمطلقا

والـــصواب الـــذي تقتـــضيه األصـــول والنـــصوص التفـــصيل; فمـــن كـــان مـــن 
المي علمي مصفى, وجهل مـن األحكـام مـا كـان املسلمني يعيش يف جو إس

                                                 
وصححه من حـديث ) ٥/٨٧ ("رشح السنة" يف , ومن طريقه البغوي)٨/٩٣(واه مسلم  ر)١(

ملـسلم مـن حـديث الـنعامن بـن ) ٤/٥ ("ختـريج اإلحيـاء" يف أنس, وعزاه احلـافظ العراقـي
, وهـــو وهـــم; فإنـــه عنـــده دون الزيـــادة, وكـــذلك أخرجـــه ".. أنـــت!  اللهـــم"ًبـــشري أيـــضا بزيـــادة 

ًعن الـنعامن, والبخـاري, ومـسلم أيـضا مـن طريـق أخـرى عـن أنـس ) ٢٧٥ و٤/٢٧٣(أمحد 
ًخمتــرصا, وأخرجــاه مــن حــديث ابــن مــسعود مطــوال; غــري أن البخــاري أوقفــه ومــسلم, وابــن . ً

ًعــن أيب هريــرة خمتــرصا نحــو ) ٥٠٠ و٢/٣١٦(, وأمحــد ) اإلحــسان− ٦٢٠/ ٢/٩(حبــان 
 .]منه. [روايتهام عن أنس
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 فهـــــذا ال يكـــــون −  كـــــام يقـــــول الفقهـــــاء− ًمنهـــــا معلومـــــا مـــــن الـــــدين بالـــــرضورة
  . ًمعذورا; ألنه بلغته الدعوة وأقيمت احلجة

وأمــا مــن كــان يف جمتمــع كــافر مل تبلغــه الــدعوة, أو بلغتــه وأســلم; ولكــن 
و لعـدم وجـود مـن خفـي عليـه بعـض تلـك األحكـام حلداثـة عهـده باإلسـالم, أ

  . ًيبلغه ذلك من أهل العلم بالكتاب والسنة; فمثل هذا يكون معذورا
 أولئـــك الـــذين يعيـــشون يف بعـــض الـــبالد اإلســـالمية التـــي −  عنـــدي− ومثلـــه

انتــرش فيهــا الــرشك والبدعــة واخلرافــة, وغلــب عليهــا اجلهــل, ومل يوجــد فــيهم 
هم مل يـــسمع عـــامل يبـــني هلـــم مـــا هـــم فيـــه مـــن الـــضالل, أو وجـــد ولكـــن بعـــض

ًبدعوتـــه وإنـــذاره; فهـــؤالء أيـــضا معـــذورون بجـــامع اشـــرتاكهم مـــع األولـــني يف 
flÍÜfli@åflßflë@čéči@á×fl‰č̂@@@﴿ :عدم بلوغ دعوة احلق إلـيهم; لقولـه تعـاىل ãþ﴾) ١٩:األنعـام( 

üìŽfl‰@flsflÈžjflã@óŞnfly@fĺ@@@@@﴿ :وقولـه čiğ̂ flÈŽß@bŞä×@bflßflë﴾)ونحـو ذلـك مـن األدلـة )١٥:اإلسراء ,
ًتفــرع منهــا تبنــي العلــامء عــدم مؤاخــذة أهــل الفــرتة; ســواء كــانوا أفــرادا أو التــي 

ًقبائـــل أو شـــعوبا; الشـــرتاكهم يف العلـــة; كـــام هـــو ظـــاهر ال خيفـــى عـــىل أهـــل 
  .ُّالعلم والنهى

ومـــــن هنـــــا يـــــتجىل لكـــــل مـــــسلم غيـــــور عـــــىل اإلســـــالم واملـــــسلمني عظـــــم 
ية الذين نصبوا املسؤولية امللقاة عىل أكتاف األحزاب واجلامعات اإلسالم

أنفــسهم للــدعوة لإلســالم, ثــم هــم مــع ذلــك يــدعون املــسلمني عــىل جهلهــم 
 كــام قــال يل − وغفلــتهم عــن الفهــم الــصحيح لإلســالم, ولــسان حــاهلم يقــول

بــل وزعــم أنــه ! "دعــوا النــاس يف غفالهتــم": − بعــض اجلهلــة هبــذه املناســبة
كـل مـني " :−  كـام تقـول العـوام يف بعـض الـبالد− أو يقولـون!! حديث رشيف
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وهذا خطأ جسيم لـو كـانوا يعلمـون, ولكـن صـدق مـن ! "عىل دينه, اهللا يعينه 
  !."فاقد اليشء ال يعطيه ": قال

نابتــة نبتــت يف هــذا العــرص; مل يؤتــوا مــن العلــم الــرشعي إال : والفئــة الثانيــة
ًنزرا يسريا, وبخاصة ما كـان منـه متعلقـا باألصـول الفقهيـة, والقواعـد العلميـة  ً ً

اة مـــن الكتـــاب والـــسنة ومـــا كـــان عليـــه الـــسلف الـــصالح, ومـــع ذلـــك; املـــستق
ِّاغرتوا بعلمهم فانطلقوا يبدعون كبار العلامء والفقهاء, وربام كفروهم لسوء 

, فلم يـشفع عنـدهم مـا )ًإال وال ذمة(فهم أو زلة وقعت منهم, ال يرقبون فيهم 
 ذلــــك إال عرفــــوا بــــه عنــــد كافــــة العلــــامء مــــن اإليــــامن والــــصالح والعلــــم, ومــــا

جلهلهم بحقيقة الكفـر الـذي خيـرج بـه صـاحبه مـن اإليـامن; أال وهـو اجلحـد 
bŞàÜÏ@@﴿: واإلنكار ملا بلغه من احلجة والعلم; كام قال تعاىل يف قـوم فرعـون
@@@@@@@@@@@žáŽèŽÐãc@bflèžnfläÔžîflnžaflë@bflèči@aëŽ†flzfluflë@L@ č́jşß@ćŠžzč@afl̂ flç@aìÛbÓ@ñflŠč–žjŽß@bfläŽmbflíe@žáŽèžmõbflu﴾)  النمـل

‡bflèîčÏ@žáŽèÛ@Ž‰bŞäÛa@čéÜÛa@õafl†žÇc@õaflŒflu@ÙčÛfl@@@@@@@@@﴿ :وقال يف الـذين كفـروا بـالقرآن. )١٤،  ١٣:
@@@@@@æëŽ†flzžvflí@bfläčmbflífči@aìŽãb×@bflàči@õaflŒflu@č†ÜŽ‚Ûa@Ž‰afl…﴾)ولـذلك قـال شـيخ اإلسـالم )٢٨:فصلت 

  ): جمموع الفتاوى− ٤٣٤/ ١٦(ابن تيمية يف بعض فتاويه 
ال سـيام  ًكفري كل مـن خـالف الـسنة; فلـيس كـل خمطـئ كـافرا, ال جيوز ت"

  ."يف املسائل التي كثر فيها نزاع األمة 
يـــشري إىل مثـــل مـــسألة كـــالم اهللا وأنـــه غـــري خملـــوق, ورؤيـــة اهللا يف اآلخـــرة, 
واســـتواء اهللا عـــىل عرشـــه, وعلـــوه عـــىل خلقـــه; فـــإن اإليـــامن بـــذلك واجـــب, 

وهلـــا مـــن املعتزلـــة واخلـــوارج وجحـــدها كفـــر, ولكـــن ال جيـــوز تكفـــري مـــن تأ
  .واألشاعرة بشبهة وقعت هلم; إال من أقيمت عليه احلجة وعاند
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الرجـــل النبــاش? فإنــه مـــع شــكه يف قـــدرة اهللا : وهــذا هــو املثـــال بــني أيــدينا
ًعىل بعثه غفر اهللا له; ألنه مل يكن جاحدا معاندا; بل كان مؤمنا باهللا وبالبعث  ً ً

ال شــيخ اإلســالم بعــد أن ســاق احلــديث قــ. عــىل اجلملــة دون تفــصيل جلهلــه
  ):١٢/٤٩١( وذكر أنه حديث متواتر " الصحيح " برواية
  : وهنا أصالن عظيامن"

  .متعلق باهللا تعاىل; وهو اإليامن بأنه عىل كل يشء قدير: أحدمها
متعلـــق بـــاليوم اآلخـــر; وهـــو اإليـــامن بـــأن اهللا يعيـــد هـــذا امليـــت, : والثـــاين

ً فلام كان مؤمنا باهللا يف اجلملة, ومؤمنا باليوم ومع هذا. وجيزيه عىل أعامله ً
ًاآلخــر يف اجلملــة, وهــو أن اهللا يثيــب ويعاقــب بعــد املــوت, وقــد عمــل عمــال 

; غفر اهللا له بام كان منه من −  وهو خوفه من اهللا أن يعاقبه عىل ذنوبه− ًصاحلا
  ."اإليامن باهللا واليوم اآلخر والعمل الصالح 

الــــــشباب أن يتورعــــــوا عــــــن تبــــــديع العلــــــامء وهلــــــذا; فــــــإين أنــــــصح أولئــــــك 
وتكفــــريهم, وأن يــــستمروا يف طلــــب العلــــم حتــــى ينبغــــوا فيــــه, وأن ال يغــــرتوا 
بأنفسهم, ويعرفوا حق العلـامء وأسـبقيتهم فيـه, وبخاصـة مـن كـان مـنهم عـىل 
مــنهج الــسلف الــصالح كــشيخ اإلســالم ابــن تيميــة وتلميــذه ابــن قــيم اجلوزيــة, 

ُوألفت نظــرهم إىل  ــ ِ ْ ًكنيف مىلء علــام" فإنــه "وع الفتــاوىجممــ"َ َ ــ ُِ ــ ْ َ , وبخاصــة "ُ
 بـني التكفـري َقَّرَـ, حيث ف"التكفري"إىل فصول خاصة يف هذه املسالة اهلامة 

  :املطلق وتكفري املعني, وقال يف أمثال أولئك الشباب
ومل يتدبروا أن التكفري لـه رشوط وموانـع قـد تنتفـي يف حـق املعـني, وأن "

زم تكفــــري املعــــني; إال إذا وجــــدت الــــرشوط وانتفــــت تكفــــري املطلــــق ال يــــستل
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 يبني هذا أن اإلمام أمحد وعامة األئمة الذين أطلقوا هذه العمومات ,املوانع
  ."مل يكفروا أكثر من تكلم هبذا الكالم بعينه 

إن اهللا ال يــرى يف : ومــن قــال. القــرآن خملــوق: يعنــي الــذين كــانوا يقولــون
  .اآلخرة; وأمثاهلم

ظة هذا الفرق هو الفيصل يف هذا املوضوع اهلام, ولـذلك ومالح: فأقول
 − ١٢/٤٦٤ ("املجمــــوع "فــــإين أحــــث الــــشباب عــــىل قراءتــــه وتفهمــــه مــــن 

رف هــــذا; فتكفــــري ":الــــذي ختمــــه بقولــــه) ٥٠١ ــــوإذا ع مــــن هــــؤالء ) املعــــني(ُ
 ال جيوز اإلقدام عليه; −  بحيث حيكم عليه أنه من الكفار− اجلهال وأمثاهلم
ىل أحــدهم احلجــة الرســالية التــي يتبــني هبــا أهنــم خمــالفون إال بعــد أن تقــوم عــ

  ).الدعاة إىل البدعة: يعني (,للرسل, وإن كانت مقالتهم ال ريب أهنا كفر
; مـع أن بعـض هـذه البـدع أشـد )املعينـني(وهكذا الكالم يف تكفـري مجيـع 

 فلـيس ,من بعض, وبعض املبتدعـة يكـون فيـه مـن اإليـامن مـا لـيس يف بعـض
 حتــــى تقــــام عليــــه −  وإن أخطــــأ وغلــــط−  مــــن املــــسلمنيًار أحــــدألحــــد أن يكفــــ

احلجة, وتبـني لـه املحجـة, ومـن ثبـت إيامنـه بيقـني مل يـزل ذلـك عنـه بالـشك; 
  ."بل ال يزول إال بعد إقامة احلجة وإزالة الشبهة 

هــذا; ويف احلــديث داللــة قويــة عــىل أن املوحــد ال خيلــد يف النــار; مهــام 
ه اإليامن ويوجبه من األعامل; كالصالة ونحوها ًكان فعله خمالفا ملا يستلزم

مــن األركــان العمليــة, وإن ممــا يؤكــد ذلــك مــا تــواتر يف أحاديــث الــشفاعة; أن 
. اهللا يــأمر الــشافعني بــأن خيرجــوا مــن النــار مــن كــان يف قلبــه ذرة مــن اإليــامن

ويؤكد ذلك حديث أيب سعيد اخلدري أن اهللا تبـارك وتعـاىل خيـرج مـن النـار 
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 ويــأيت خترجيــه وبيــان داللتــه عــىل ذلــك, وأنــه مــن ,ً يعملــوا خــريا قــطًناســا مل
األدلة الرصحية الصحيحة عىل أن تارك الصالة املؤمن بوجوهبا خيـرج مـن 

  ).٣٠٥٤(ًالنار أيضا وال خيلد فيها, فانظره بالرقم 
  ).١١٦- ٧/١/١٠٥"(الصحيحة"
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z١٤xW 
Aאא@؟אא 

يا شيخ يف احلديث يا شيخ ملا عائشة تقول يف رواية البخاري, يقول الرسول :.... مداخلة
النـاس )١(أو كلـام يفعلـه: املهـم فقالـت»  ...أمـا خفـت أن حييـف اهللا عليـك ورسـوله«:  قالص

 .بلفظ البخاري. احلديث... يعلمه اهللا?
  ..»علمه اهللاكل ما يعمله الناس ي«: ويف لفظ مسلم

َّفــشيخي هــذا دليــل عــىل أن عائــشة ريض اهللا عنهــا شكت هنــا يف علــم اهللا  ــ َ
عـــذرها, ص تبـــارك وتعـــاىل, وشـــيخ اإلســـالم أقـــر بـــذلك, وبـــني أن الرســـول 

, ولذلك يقول فأعطاها, ...وارتكاب عائشة هلذا النوع من الكفر كان جلهل
  يعني يشء مقابل ما تلفظت به, هل يقال هذا شيخنا?

  . ال أعتقد هذا:يخالش
   ملاذا?:مداخلة
  . ألن هناك استفهام استنكاري, واستفهام استقراري:الشيخ
يقـــــول اإلنـــــسان وهـــــو يعتقـــــد هبـــــذا الـــــذي يـــــستفهمه ولـــــيس يعنـــــي : يعنـــــي
  .استنكاره

                                                 
 "...مهام يكتم الناس يعلمه اهللا": لفظ احلديث )١(
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 شــــيخي عائــــشة ريض اهللا عنهــــا, هــــذا لــــيس كالمــــي, ولكــــن شــــيخ :مداخلــــة
قوهلـــا هلـــذا الكـــالم مل وعائـــشة قبـــل : يقـــول يف جممـــوع الفتـــاوى... اإلســـالم

تكن كافرة, ورصح بموضع آخر, وهذا كفر صدر من عائشة ريض اهللا عنها, 
كان شيخ اإلسالم يتكلم حول العذر باجلهل, يستدل هبذا احلـديث عـىل أن 

  ...الذي ينكر صفة
ً أنـــــت يـــــا أبـــــا حذيفـــــة تعلـــــم أننـــــا لـــــسنا تيميـــــني, وأراك تلهـــــج كثـــــريا :الـــــشيخ

  ... ةباالحتجاج بكالم ابن تيمي
هناك قاعدة عن العلامء املتأخرين, حينام كثـر فـيهم إطـالق لفظـة التكفـري 

  .ألدنى سبب
إذا كــان هنــاك أقــوال كثــرية, بــل تــسعة وتــسعون : قــال بعــض املتــأنني مــنهم

ٍقوال يف تكفري رجل مسلم بسبب صدر منه قول أو فعل, وهناك قول آخر أن  ً
ًه تسعة وتسعون قوال; ألن القـول هذا ال يكفر به, أخذ هبذا القول الذي يقابل

  . فيه خطورة− ولو فيام بعد نحن عذرناه− بأن املسلم كفر 
هــل هــو نــص بأهنــا : فكــالم الــسيدة عائــشة, ملــاذا أنــا وجهــت لــك الــسؤال

ًكفرت جلهلها? ليس نصا حيتمل الكالم هذا, وحيتمل ما قلناه آنفا ً.  
ة الرســـــول فـــــإذا دار األمـــــر بـــــني أن حيمـــــل كـــــالم املـــــسلم وبخاصـــــة زوجـــــ

واملبــرشة باجلنــة عــىل املعنــى األســلم, هــذا احلمــل هــو األســلم, وال نحملــه 
  .هذا أقل ما يقال يف املوضوع. عىل املعنى األنكر
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ومــع ذلــك فأنــا ملــا أســمع هــذه العبــارة مــن الــسيدة عائــشة لــيس فيهــا إشــعار 
بأهنــا كانــت ال تعتقــد مــن قبــل بــأن اهللا عــز وجــل يعلــم كــل يشء, وهــل خيفــى 

  األمر عىل رجل من عامة الناس?هذا 
  ماذا يعني هذا?. )٦٠:النمل(﴾#$!»@µ≈s9Ï™r&@yì̈Β×﴿اآلن عىل سبيل التذكري, 

  . استفهام إنكاري:مداخلة
  . هذا استفهام:الشيخ
  .)٣٩:يوسف(﴾flæìÓğŠÐflnŽß@ćlbfliž‰cc﴿ :مداخلة
ة  كثــري يف القــرآن, هــذا أســلوب قــرآين, هــذا ال يعنــي إقــرار األلوهيــ:الــشيخ

  .ًلغري اهللا, وإنام يعني اإلنكار متاما
ًاللغة العربية واسعة, فإذا حتمل كالم مسلم معنى سليام ومعنـى : الشاهد ً ُ ٍَّ َ َ َ

غــــري ســــليم, وجــــب محلــــه عــــىل املعنــــى الــــسليم, ولــــيس عــــىل املعنــــى غــــري 
  .السليم, واحلمد هللا رب العاملني

 )٠٠: ٣٦: ٢٩ /١٦٤(و) ٠٠: ٢١: ١٦٤/٥٠" (اهلدى والنور"
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دخــل رجــل ": أثــر ســلامنـ يف هــ١٤١٠قلــتم يف أحــد األرشطــة يف رشيــط احلــج : مداخلــة
قلتم إن إسناده صحيح برواية أمحد لكن فيه نكارة , "اجلنة يف ذبابة, ودخل رجل النار يف ذبابة

 النار, أليس كذلك?من حيث أن اإلكراه, فهذا مكره فكيف يدخل 
 قبــل أن أقــول هــو كــذلك أو لــيس كــذلك, ملــا قلــت إســناده صــحيح :الــشيخ

ًمرفوعا أم موقوفا? ً  
ً موقوفا, أنا قلت أثرا:مداخلة ً.  
  . أنا أتثبت خشية أن أفهم منك ما ال تريد:الشيخ
  . طيب:مداخلة

  . فبعد هذا التحفظ أقول لك اآلن هو كذلك:الشيخ
  .ذلك يا شيخ عندي إشكال يف :مداخلة
  . هاته:الشيخ
ً وهو أين قرأت لبعض الكتاب أن العـذر بـاإلكراه مل يكـن موجـودا :مداخلة

يف رشيعـــة مـــن ســـبقنا, بـــدليل قولـــه تعـــاىل يف ســـورة الكهـــف عـــن أصـــحاب 
ŽzčÜÐŽm@žåÛflë@žáèčnÜčß@¿@žá×ëŽ†îčÈŽí@žëc@žá×ìŽàŽužŠflí@žáØžîÜflÇ@aëŽŠflèÄflí@žæg@žáŽèŞãg@@aĆ‡g@aì@@@@@@@@@@﴿: الكهـف
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aĆ†flic{)دلـة التـي نـستفيد منهـا أن العـذر بـاإلكراه مل األ, وغـري ذلـك مـن )٢٠:الكهف
bÛg@﴿: ًيكن موجودا يف األمم السابقة بخالف أمتنا ففيه اآلية يف سورة النحل

æbfl¹⁄bči@Ğåč÷flàİŽß@ŽéŽjÜÓflë@flêŠ×c@žåflß﴾)فامذا تقولون يف هذا يا شيخ?)١٠٦:النحل ,  
 بعد التسليم بام ذكرت من اختالف احلكم بني رشيعتنا ورشيعة من :يخالش

مــا الـــذي يــستفاد مـــن حـــديث ســلامن مـــع التــسليم هبـــذا التفريـــق : قبلنــا, نقـــول
  حينذاك?
  . يستفاد منه ما يستفاد من اآلية يف سورة الكهف:مداخلة
   وهو?:الشيخ
  ...ً وهو العذر باإلكراه مل يكن مرخصا فيه:مداخلة
   ال أنــا أقــول بالنــسبة إلينــا اآلن, يعنــي مــا الــذي يــستفيده املــسلم ومــا :الــشيخ

  الذي يستفيده املؤلف اليوم يف رشيعة اإلسالم وأحكام اإلسالم حينام يورد 
  هذا األثر?
 يستفيد منه الذي ذكرته لك أن العذر باإلكراه غري موجود يف تلك :مداخلة

  . بالنسبة إليناًاألمة أما بالنسبة إلينا ال نستفيد منه حكام
 واقــع هــذا األثــر يف أي مناســبة يــذكر? هــل هــو لتــذكري النــاس هبــذا :الــشيخ

دون هذا ورًالذي سلمت لك به جدال; ألن األمر حيتاج إىل بحث, هل هم ي
األثــر لتنبيــه الغافــل مــثيل أقوهلــا رصحيــة; لــيفهم أن احلكــم بــاإلكراه خيتلــف 

ًسابقا عن الحقا أم هم يسوقونه ليشء آخر ً?  
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 هم يسوقونه ألن هناك من الناس من يستدل هبذا األثر عىل تكفري :مداخلة
املــسلم إذا قــام بــام يــضاد التوحيــد, فــريدون علــيهم بــالكالم الــذي ذكرتــه لــك 

  .ًآنفا
  . كيف? غري واضح:الشيخ
  ... يعني هناك ناس يستدلون هبذا األثر عىل أن املسلم إذا قام:مداخلة
  .وم عىل أن املسلم الي:الشيخ
  . اليوم نعم, لو قام بيشء يضاد التوحيد ال يلزم بذلك:مداخلة
  . وهل هذا صحيح االستدالل:الشيخ
  .ً ال, غري صحيح طبعا:مداخلة
ً فــــإذا مــــا هــــو اإلشــــكال الــــذي أنــــت بــــدأت كالمــــك أنــــه عــــرض لــــك :الــــشيخ

ًإشكال, نحن حريصون عىل بيان مرتبة هـذا األثـر أوال أنـه لـيس مرفوعـا كـام  ً
م ابن القـيم ومـن قلـده كالـشيخ حممـد بـن عبـد الوهـاب وغـريه, أنـه يومهه كال

ً, وثانيـــا نريـــد أن نقـــول أن هـــذا يمكـــن أن يكـــون صًلـــيس مرفوعـــا إىل النبـــي 
ًمعــذورا, فــإذا كــان الكــالم اآلن فــال جيــوز أن يــذكر هــذا األثــر مطلقــا; ألنــك  ً
ن تـــسلم بـــأن احلكـــم اختلـــف, املكـــره اليـــوم ال يؤاخـــذ, كـــان يف ذلـــك الزمـــا

يؤاخــذ, هــذه تعــود مــسألة تارخييــة وليــست مــسألة رشعيــة بالنــسبة إلينــا اليــوم, 
ًوأنـــت تعلـــم جيـــدا بـــأهنم يـــذكرون هـــذا األثـــر لتعلقـــه بالـــرشع ولـــيس بالتـــاريخ 

  .القديم
  . نعم:مداخلة
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ً فإذا اإلشكال ال أراه رضوريا:الشيخ ً.  
    هـــــو اإلشـــــكال يـــــا شـــــيخ كلمـــــة نكـــــارة التـــــي قلتموهـــــا, هـــــذه التـــــي:مداخلــــة

  .أشكلت عيل
  . هذه بارك اهللا فيك النكارة بالنسبة لرشعنا:الشيخ
  . ال بد من تقييدها:مداخلة
ً هي مقيدة; ألننا نتكلم برشعنا, ونحـن حيـنام نجـد نـصا رصحيـا يف :الشيخ ً

عـــدم جـــواز يشء مـــا يف رشيعـــة مـــن قبلنـــا أو عـــىل العكـــس مـــن ذلـــك, نقـــول 
ًص رصحيـا فكيـف واملـسألة ال رشيعة من قبلنا ليست رشيعـة لنـا, لـو كـان الـن

تزال يف موضع البحث أن هذه املسألة مـسألة اإلكـراه كـان فـيام قبـل لـو أكـره 
ًعىل الكفر ففعل الكفر فهو كافر مرتد خملد يف النار, لـو سـلمنا جـدال فهـذه 
رشيعة من قبلنا, لكن احلقيقة أنا أرجو منك أن تتابع البحث يف هذه اجلزئية 

  . البحث فيهالتوفر علينا الوقت يف
  . إن شاء اهللا:مداخلة
ً ألين أراه بعيــــدا جــــدا عــــن القاعــــدة اإلســــالمية أن اهللا عــــز وجــــل ال :الــــشيخ ً

ًيكلف نفسا إال وسـعها, فـاخلروج عـن هـذه القاعـدة حتتـاج إىل نـص مقطـوع 
  .الثبوت والداللة كام يقولون

  . نعم:مداخلة
  . فلعلك تبحث إن شاء اهللا أو تتمم البحث:الشيخ
  . إن استطعت إن شاء اهللا:لةمداخ
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  .ً وجزاك اهللا خريا:الشيخ
  . وإياك:مداخلة

  )٠٠: ١٠: ٣٥/ ٤٣٨" ( اهلدى والنور"
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  :]ص روي عن النبي[

وكيــف : قــالوا. دخــل رجــل اجلنــة يف ذبــاب, ودخــل النــار رجــل يف ذبــاب«
عـــىل قـــوم هلـــم صـــنم ] ممـــن كـــان قـــبلكم[] مـــسلامن[مـــر رجـــالن : ذلـــك; قـــال

ال جيــوزه أحــد حتــى يقــرب لــه شــيئا, ) يعكفــون عــىل صــنم هلــم: ويف روايــة(
قـرب ولـو : فقـالوا لـه. لـيس عنـدي يشء: , قـال]ًشـيئا[قرب : فقالوا ألحدمها

قـرب ولـو : وقـالوا لآلخـر. فدخل النـار: قال. فخلوا سبيله. فقرب ذبابا. ذبابا
قـال فـرضبوا عنقـه, . ب ألحد شـيئا دون اهللا عـز وجـلما كنت ألقر: قال. ذبابا
  »فدخل اجلنة: قال

  )موقوف(
  :]قال اإلمام[

أنه كثر السؤال عنه : ًولقد كان الداعي إىل خترجيه هنا وبيان كونه موقوفا
يف كثري مـن الـبالد اإلسـالمية, وشـاع تداولـه; وذلـك ألنـه ذكـره اإلمـام حممـد 

  مرفوعـا معـزوا" التوحيـد " كتابـه النـافع بن عبد الوهـاب رمحـه اهللا تعـاىل يف
... قــــــال ص أن رســــــول اهللا:  وعــــــن طــــــارق بــــــن شــــــهاب": فقــــــال! ألمحــــــد

  ."رواه أمحد ). فذكره(
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حفيــد حممــد بــن عبــد الوهــاب رمحهــام اهللا : وقــال شــارحه الــشيخ ســليامن
 هـــذا احلـــديث ذكـــره املـــصنف "): ١٦٠ص  (" التيـــسري "تبـــارك وتعـــاىل يف 
قــال : ظنــه تبــع ابــن القــيم يف عــزوه ألمحــد; قــال ابــن القــيممعــزوا ألمحــد, وأ

وقد طالعت .. عن طارق بن شهاب يرفعه ... حدثنا أبو معاوية: اإلمام أمحد
  ." أو غريه " كتاب الزهد " فام رأيته فيه, فلعل اإلمام رواه يف " املسند "

  : ويف هذا العزو أمور: قلت
  .ني من خترجينا هذا خطأ واضح كام يتب" يرفعه ": قوله: أوال
, " مـسنده "ألنه يوهم بإطالقه أنـه يف ! إطالق العزو ألمحد فيه نظر: ثانيا

ولـــيس فيـــه كـــام قـــال الـــشيخ ســـليامن رمحـــه اهللا تعـــاىل, ولـــو كـــان فيـــه; ألورده 
 لــه " الزهــد ", وإنــام هــو يف ًضا, ولــيس فيــه أيــ" جممــع الزوائــد "اهليثمــي يف 
  . كام تقدم
وإنام هو ! سناده طارق بن شهاب, فأوهم أنه من مسندهمل يتعد يف إ: ثالثا

  .; كام رأيت عند خمرجيه ومن مجيع طرقهًمن روايته عن سلامن موقوفا
دخـول الرجـل النـار يف ذبـاب; ألن : هذا; وإين ألستنكر من هذا احلـديث

 مـن القتـل الـذي وقـع لـصاحبه, كـام أننـي ًظاهر سياقه أنه إنام فعل ذلك خوفـا
:  احلاديــة عــرش": اإلمــام حممــد بــن عبــد الوهــاب يف املــسألةاســتنكرت قــول 

 دخـــل النـــار يف ": ; مل يقـــلًأن الـــذي دخـــل النـــار مـــسلم; ألنـــه لـــو كـــان كـــافرا
  !" "ذباب

  :وجه االستنكار أن هذا الرجل ال خيلو حاله من أمرين: فأقول
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, فهــو يف ً لـه وتعظــيامًأنـه ملــا قـدم الــذباب للــصنم, إنـام قدمــه عبــادة: األول
; بـل هـو مـرشك, وهـو ظـاهر كـالم الـشارح الـشيخ ًهذه احلالة ال يكـون مـسلام

 يف هـــذا بيـــان عظمـــة الـــرشك ولـــو يف يشء "): ١٦١ص (ســـليامن رمحـــه اهللا 
قليل وأنه يوجب النار, أال ترى إىل هذا ملا قـرب هلـذا الـصنم أرذل احليـوان 

إذ الذبح عـىل  "وأخسه وهو الذباب كان جزاؤه النار; إلرشاكه يف عبادة اهللا 
čéÜÛbči@ÚŠž’Ží@åflß@ŽéŞãg@@@﴿: سبيل القربة والتعظيم عبادة, وهذا مطـابق لقولـه تعـاىل

Ž‰bŞäÛa@Žêaflëdflßflë@òŞäflvÛa@čéîÜflÇ@ŽéÜÛa@flâŞŠfly@ž†ÔÏ﴾)٧٢:املائدة(.  
 من القتل كام تقدم مني, وهو يف هـذه احلالـة ًأنه فعل ذلك خوفا: واآلخر

فــاحلكم عليــه بأنــه مــسلم دخــل النــار يف ذبــاب يأبــاه قولــه ال جتــب لــه النــار, 
Ğåč÷flàİŽß@ŽéŽjÜÓflë@flêŠ×c@žåflß@üg@čéčãbfl¹g@č†žÈfli@åčß@čéÜÛbči@flŠÐ×@åflß@﴿: تعــاىل

æbfl¹⁄bčiNNN﴾)ــل  اآليـــة, وقـــد نزلـــت يف عـــامر بـــن يـــارس حـــني عذبـــه )١٠٦:النحـ
 إىل ً, وجاء معتـذراًها, فوافقهم عىل ذلك مكرص املرشكون حتى يكفر به

 " الـــــدر " وغـــــريه, وأخرجهـــــا يف " تفـــــسري ابـــــن كثـــــري "; كـــــام يف ص النبـــــي
  .من طرق) ٤/١٣٢(

 ثم كفر بتقديمه الـذباب كـام تقـدم ًإنام أراد اإلمام أنه كان مسلام: فإن قيل
. يف األمــر األول; وحينئــذ يــرد عليــه مــا ذكرتــه يف األمــر اآلخــر, وقــصة عــامر

ـــــشبهها مـــــا روى ا بـــــسند صـــــحيح عـــــن ) ٣٥٨ −  ١٢/٣٥٧(بـــــن أيب شـــــيبة وي
أن عيونــا ملــسيلمة أخــذوا رجلــني مــن املــسلمني : −  وهــو البــرصي − احلــسن 

: فقــال. نعــم: أتــشهد أن حممــدا رســول اهللا; قــال: فــأتوه هبــام, فقــال ألحــدمها
: أتـــشهد أين رســـول اهللا; قـــال: قـــال. نعـــم: أتـــشهد أن حممـــدا رســـول اهللا; قـــال
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تشهد أين رسول : ما لك إذا قلت لك: قال! إين أصم: الفأهوى إىل أذنيه فق
 رســول ًأتــشهد أن حممــدا: وقــال لآلخــر. فــأمر بــه فقتــل! إين أصــم?: اهللا قلــت
 فــأتى النبــي. فأرســله. نعــم: أتــشهد أين رســول اهللا; قــال: فقــال. نعــم: اهللا; قــال
; فأخربوه بقصته وقصة "وما شأنك": قال. هلكت! يا رسول اهللا: فقال ص
 أمــــا صـــاحبك; فمــــىض عــــىل إيامنـــه, وأمــــا أنــــت; فأخــــذت ": به, فقــــالصـــاح

  ."بالرخصة 
وهذه قصة جيدة, لوال أهنا من مراسيل احلسن البرصي; لكن اآلية : قلت

  . السابقة وسبب نزوهلا يشهدان لصحتها, واهللا أعلم
) ٧٥ −  ٧٤ /٢ (" الــسرية "وقــد روى الــشطر األول منهــا ابــن إســحاق يف 

, ً أيـــضاً اهللا بـــن عبـــد الـــرمحن بـــن أيب صعـــصعة مرســـالبـــسند حـــسن عـــن عبـــد
ابـــن عاصـــم األنـــصاري املـــازين شـــهد : وســـمى صـــاحبها حبيـــب بـــن زيـــد; أي

العقبة, وقد ذكرها ابن كثري يف تفسري اآلية, وابن حجر يف ترمجة حبيب من 
  .واهللا سبحانه وتعاىل أعلم.  جازمني هبا" اإلصابة "

 ).٧٢٥- ١٢/٢/٧٢١"(الضعيفة"
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z١٧xא
W﴿﴾ 

 هل يف كتاب التوحيد للشيخ ابن عبد الوهاب حديث ضعيف?: سؤال
  . واهللا هو ليس بصحيح البخاري ففيه:الشيخ
 بعضهم يقول أنه ليس فيه حديث ضعيف, فأحببنا أن نسمع مـنكم :مداخلة
  .اجلواب
ً أنــا ال أســتطيع اآلن أن أجــزم بــاجلواب ســلبا أو إجيابــا, لكنــي أتــردد :الــشيخ ً

يف حديث فإن كنت تذكره هل هو يف كتاب التوحيد أم يف رشح من رشوحه 
  وهو حديث الذبابة, هل هو يف املتن أم يف الرشح?

  . يف املتن:مداخلة
لــــيس هــــو بــــصحيح البخــــاري, : صــــدق مــــن قــــال: ً يف املــــتن, فــــإذا:الــــشيخ

 , وإن كــان هــو نقلــه مــن كتــاب صفحــديث الذبابــة ال يــصح رفعــه إىل النبــي 
ابن القيم رمحه اهللا, وابن القيم ذكـره ومل يـتكلم عـن إسـناده, وملـا بحثنـا عنـه 
ًوجــدناه حــديثا موقوفــا عــىل ســلامن الفــاريس, وإســناده إليــه صــحيح, ولكنــه  ً

كـل طالـب علـم ً هنا أمامنا بحـث مهـم جـدا بالنـسبة ل− موقوف, واملوقوفات 
ًيريد أن يكون عىل بصرية من دينه,األحاديث املوقوفة تارة هلا حكم الرفع, 
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متـــى يكـــون للحـــديث : ًوتـــارة لـــيس هلـــا هـــذا احلكـــم, أمـــا احلالـــة األوىل أي
  املوقوف حكم الرفع?

: رشطــــان ال بــــد مــــنهام أن جيتمعــــا وأحــــدمها رشط يف كــــل حــــديث وهــــو
ًا موقوفـــا عليـــه, وجـــب الـــرشط الثبـــوت, فـــإذا ثبـــت حـــديث مـــا عـــن صـــحايب مـــ

أن يكـون ممـا ال يقـال بمجـرد الـرأي واالجتهـاد واالسـتنباط, : الثاين أال وهـو
 صوإنام يقطع الواقف عىل معناه أنه ال بد أن يكون بتوقيف من رسول اهللا 

الثبـــوت : ًالـــذي كـــان هـــذا الـــصحايب مـــصاحبا لـــه, فـــإذا وجـــد هـــذان الـــرشطان
ًيقــال باالجتهــاد والــرأي واالســتنباط ثانيــا, فهــو ًأوال, وأن يكــون معنــاه ممــا ال 

  .يف حكم املرفوع
ــــان ودمــــان«: ومــــن األمثلــــة عــــىل ذلــــك حــــديث ــــا ميتت احلــــوت : أحلــــت لن

 هـــذا احلــــديث جـــاء عــــن ابـــن عمــــر ريض اهللا )١(»واجلـــراد, والكبـــد والطحــــال
ًعنهام مرفوعا ولكن إسناده ضعيف, ولو كـان حـديثا عاديـا مل تقـم بـه احلجـة  ً ً

ًرت من ضعف سـنده, لكـن هـذا احلـديث قـد جـاء بإسـناد قـوي موقوفـا ملا ذك
عىل ابن عمر, حينئذ لو رصفنا النظر عن السند األول املرفـوع عـن ابـن عمـر 

, لـــــو رصفنـــــا النظـــــر عنـــــه بالكليـــــة, ووقفنـــــا عنـــــد حديثـــــه صعـــــن رســـــول اهللا 
ًاملوقــوف الثابــت عنــه مل نخــرس شــيئا; ألن هــذا احلــديث املوقــوف عــىل ابــن 

غنينــــا عــــن ذاك احلــــديث املرفــــوع الــــضعيف إســــناده, كيــــف كــــان هــــذا عمــــر ي
فمــن » أحلــت لنــا ميتتــان«: احلــديث املوقــوف يف حكــم املرفــوع; ألنــه يقــول

الذي حيلل وحيـرم, إنـام هـو اهللا تبـارك وتعـاىل تـارة يف كتابـه, وتـارة يف سـنة 
                                                 

 ).٢١٠رقم( صحيح اجلامع )١(
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ال إذا قـ: نبيه صىل اهللا عليه وآله سـلم, وعـىل ذلـك قـال أهـل العلـم باحلـديث
: الصحايب من السنة كذا, فهو يف حكم املرفوع, بخالف مـا إذا قـال التـابعي

  .من السنة كذا, فليس له حكم املرفوع
هذا مثال للحديث املوقوف الذي هو يف حكم املرفـوع, وصـدق فيـه أنـه 

  .ال يقال بمجرد الرأي واالجتهاد
و مثـــال آخـــر وهـــو أدق وأبعـــد عـــن أن يكـــون مـــن مـــوارد االجتهـــاد, ذاك هـــ

نــزل القــرآن إىل بيــت «: ًحــديث ابــن عبــاس املوقــوف أيــضا عليــه والــذي قــال
فهـذا » ًالعزة يف الـسامء الـدنيا مجلـة واحـدة, ثـم نـزل أنجـام حـسب احلـوادث

ًحــديث موقـــوف, ومل نجــده مرفوعـــا إطالقــا, جـــاء بالــسند الـــصحيح عــن ابـــن  ً
ع; ألنـه إن هـذا احلـديث يف حكـم املرفـو: ًعباس موقوفا عليـه, فقـال العلـامء

نــزل كــالم اهللا القــرآن الكــريم مجلــة : يتحــدث عــن أمــر غيبــي, وهــو أنــه يقــول
واحــدة إىل الــسامء الــدنيا, وهــذا ال يــستطيع العقــل البــرشي أن يتحــدث بــه إال 
من إنسان ال يبايل مـا خيـرج مـن فيـه, أمـا ابـن عبـاس وهـو صـحايب جليـل ابـن 

 يتحــدث رجــل , فــال خيطــر يف بــال إنــسان أنصصــحايب ابــن عــم الرســول 
  .بالغيب
إىل آخــــر احلــــديث, فيــــه مــــن .. قولــــه أن القــــرآن نــــزل مجلــــة واحــــدة: ًفــــإذا

ًالــدقائق مــا يبعــد أن يكــون هــذا احلــديث قــد قالــه بــالرأي, فيقــول مــثال بعــد أن 
ذكـــر نـــزل مجلـــة واحـــدة إىل بيـــت العـــزة, مـــا هـــو بيـــت العـــزة, وهـــل يـــستطيع 

م مــن عنــده, هــذا أبعــد عــن أن ًاإلنــسان أن يعــني مكانــا يف الــسامء ويــسميه باســ
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يكــون قــد حــصل مــن رأي الــصحايب, ثــم هــو يعــني مكــان بيــت العــزة هــذا يف 
  .وإنام يقول السامء الدنيا.. وال.. السامء ال يقول ال السابعة, وال

  .هذا حديث موقوف يف حكم املرفوع: ًفإذا
ً إذا عرفنـــا هـــذين املثـــالني فكـــان ذلـــك متهيـــدا للوصـــول إىل احلكـــم عـــىل 

ث الذبابـــة, دخـــل رجـــل النـــار يف ذبابـــة, هـــل هـــذا وقـــد صـــح إســـناده عـــن حـــدي
  ًسلامن الفاريس موقوفا, هل هو يف حكم املرفوع?

ًكـــان يمكـــن أن يقـــال إنـــه يف حكـــم املرفـــوع; ألنـــه يتحـــدث أيـــضا عـــن أمـــر 
ً, لكن حيول بيننـا وبـني أن نقـول إنـه أيـضا يف صغيبي تقدم عىل بعثة النبي 

أن يكــون مــن اإلرسائيليــات, واإلرسائيليــات هــي حكــم املرفــوع أنــه حيتمــل 
منبعهـــا أهـــل الكتـــاب, وأهـــل الكتـــاب وال شـــك نـــزل علـــيهم الكتـــاب التـــوراة 
واإلنجيــــل وبعــــث اهللا عــــز وجــــل إىل إرسائيــــل األنبيــــاء الكثــــريين, فقــــد كــــانوا 
حيــدثوهنم بأشــياء مــن األمــور الغيبيــة, ولكــن قــد دخــل يف هــذه األخبــار التــي 

هللا مــن وحــي الــسامء, دخــل فيهــا مــا مل يكــن منهــا أشــبه مــا نزلــت عــىل أنبيــاء ا
 وهـــو بـــال تـــشبيه كـــام يقولـــون,كام دخـــل يف الـــسنة بعـــض األحاديـــث − يكـــون 

الــضعيفة واملوضــوعة, كــذلك دخــل عــىل بنــي إرسائيــل كثــري مــن األحاديــث 
ًالتي ال أصل هلا يف رشائعهم املتقدمة, مع فـرق كبـري جـدا بـني أحاديـث نبينـا 

نبيــائهم, فأحاديــث نبينــا قــد ســخر اهللا تبــارك وتعــاىل هلــا مــن  وأحاديــث أص
خيــدمها ويميــز صــحيحها مــن ضــعيفها كــام جــاء يف بعــض اآلثــار عــن بعــض 
أئمــة احلــديث أنــه ملــا ألقــي القــبض عــىل أحــد الزنادقــة وحكــم اخلليفــة بقطــع 
رأسه, لزندقته, أروى غيظ قلبه بقولـه ال أمـوت إال وقـد دسـست يف أحاديـث 
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 آالف حديث, فهو مرتاح هبذا امليتة, فقال لـه أحـد العلـامء مـن نبيكم مخسة
خــسئت, مــا متــيش هــذه األحاديــث بــني املــسلمني : أهــل احلــديث احلــارضين

ابن املبارك أو غريه, وقد أخذ الغربال بيده فهو يغربل : وفيهم فالن لعله قال
  .الصحيحةص هذه األحاديث ويصفيها وخيرجها عن أحاديث النبي 

ن أحاديـــث األنبيـــاء األولـــني قـــد دخلهـــا مـــا لـــيس منهـــا وهـــي التـــي الـــشاهد أ
تعـــرف عنـــد املـــسلمني اليـــوم باإلرسائيليـــات, ولـــذلك فـــال جيـــوز للمـــسلم أن 
ًيروي شيئا مما وقع فيمن قبلنا من األحاديث إذا جاءت مـن غـري طريـق النبـي 

  : , اإلرسائيليات تنقسم من حيث روايتها إىل قسمنيص
 هبــا, فهــذا إذا صــح الــسند إىل صدث رســول اهللا قــسم وهــو األقــل مــا حتــ

ًفيكـــــون مـــــن اإلرسائيليـــــات الـــــصحيحة كمثـــــل مـــــثال حـــــديث ذاك ص النبـــــي 
كان فيمن قبلكم رجل قتل تسعة : الرجل الذي قال عنه عليه الصالة والسالم

ًوتـــسعني نفـــسا, ثـــم أراد أن يتـــوب فـــسأل عـــن أعلـــم أهـــل األرض, فـــدل عـــىل 
إين قتلـت :  فـذهب إليـه وقـال لـه− لـيس بعـاملعىل جاهل متعبـد : أي–راهب 

قتلت تـسعة وتـسعني : ًتسعة وتسعني نفسا بغري حق, فهل يل من توبة? قال له
ًنفــسا وتريــد أن تتــوب, ال توبــة لــك, فقتلــه وأتــم بــه العــدد املائــة لكــن الرجــل 
ًيبـدو مـن ســياق احلـديث أنــه كـان خملــصا, كـان حريــصا يف أن يتـوب إىل ربــه  ً

ً ولكنـه يريـد عاملـا بحـق أن يدلـه عـىل الطريـق, فلـم يـزل يـسأل تبارك وتعاىل,
عــن أعلــم أهــل األرض فــدل عــىل عــامل, هــذه املــرة وفــق بعــامل, فــذهب إليــه 

ومــن حيــول : إين قتلــت مائــة نفــس بغــري حــق, فهــل يل مــن توبــة? قــال: وقــال
− بينك وبني التوبة?ولكنك بأرض سوء, من هنا يظهر علم هذا الرجل العامل
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رض سوء, لو كنت يف أرض صاحلة أهلها ما متكنت من قتل مائة ولكنك بأ
نفــس بغــري حــق, ولكنــك بــأرض موبــوءة بالفــساد والقتــل وســفك الــدماء بغــري 

  .حق, فأخرج منها إىل القرية الفالنية الصالح أهلها
ًفانطلق الرجل يميش تائبا إىل اهللا عز وجل, قاصدا القرية الصالح أهلهـا,  ً

يــق, فتنازعتــه مالئكــة الرمحــة ومالئكــة العــذاب, كــل فجــاءه املــوت يف الطر
يدعي أنه من اختصاصه, ومالئكة العذاب ملا يعلمون من سفكه الدماء بغري 
ًحق, مالئكة الرمحـة; ألهنـم علمـوا أنـه خـرج تائبـا إىل اهللا عـز وجـل, فأرسـل 

قيــسوا مــا بــني موضــع موتــه ومــا بينــه وبــني القريــة : ًاهللا إلــيهم حكــام, فقــال هلــم
تي خرج منها, والقرية التـي قـصد إليهـا, فقاسـوا ووجـدوه أقـرب إىل القريـة ال

ــــــضت روحــــــه وأحلــــــق  ــــــه مالئكــــــة الرمحــــــة, وقب ــــــصاحلة بنحــــــو شــــــرب فتولت ال
  .بالصاحلني لتوبته

هذا حديث أخرجه البخاري ومسلم يف صحيحهام من حديث أيب هريرة 
   ...صقال رسول اهللا : ريض اهللا عنه قال

علـــق ببنـــي إرسائيـــل, فهـــو مـــن األحاديـــث القليلـــة فهـــذا حـــديث مرفـــوع ويت
الـصحيحة التـي تتعلـق باإلرسائيليـات, أمـا القـسم الثـاين مـن األحاديـث وهـي 
األكثــــر, فهــــي التــــي تــــروي ولــــو موقوفــــة عــــىل بعــــض الــــصحابة, ولــــو بالــــسند 

  ).حصل هنا انقطاع صويت(الصحيح, حينئذ ال تأخذ حكم املرفوع 
 إن صــدقناهم مـن املمكـن أن نــصدقهم ال تـصدقوهم وال تكـذبوهم; ألننـا

بام كذبوا, وإن كذبناهم يمكـن أن نكـذهبم فـيام توارثـوه عـن أنبيـائهم, لـذلك 
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ال نصدقهم وال نكذهبم إال إذا جاء من طريق الرسول عليه السالم الـذي مـن 
  .صفاته أنه ما ينطق عن اهلوى, إن هو إال وحي يوحى

ً, وأنه ال يكون مرفوعا أو ال إذا عرفنا هذا التفصيل يف احلديث املوقوف
يكون يف حكم املرفوع إال إذا كـان يتحـدث بـام يتعلـق بالـرشيعة اإلسـالمية, 
أما إذا كان احلديث يتعلق بام وقع فيمن كان قبلنا فحينئذ ال نتحدث به, وإذا 
كــان األمــر كــذلك عــدنا إىل حــديث الذبابــة فهــو موقــوف ويتحــدث عــام وقــع 

: ًقه وال نكذبه, ملا ذكرته آنفا من قوله عليه الـسالمفيمن قبلنا, حينئذ ال نصد
  .»فال تصدقوهم وال تكذبوهم«

ولكــن يف حــديث الذبابــة يف حــد تعبــري علــامء احلــديث نكــارة يف املــتن; 
ذلك أن الرجل األول دخل اجلنة يف ذبابة; ألنه مر باملرشكني فطلبوا منه أن 

م جـاء الرجـل الثـاين فطلبـوا ًيقدم قربانا ذبابة لـصنمهم فـأبى; فـدخل اجلنـة, ثـ
  .منه أن يقدم ذبابة فقدم; فدخل النار

نحــن نعلــم أن اهللا عــز وجــل اســتثنى مــن الكفــر املخلــد لــصاحبه يف النــار, 
  .)١٠٦:النحل(﴾æbfl¹⁄bči@Ğåč÷flàİŽß@ŽéŽjÜÓflë@flêŠ×c@žåflß@bÛg﴿: فقال

إن كـــان يف ونعلــم ممــا ذكــره علــامء التفـــسري يف ســبب نــزول هــذه اآليــة, و
الروايــة يشء مــن الــضعف مــن الناحيــة احلديثيــة, ولكــن الــسبب يتناســب مــع 

  .)١٠٦:النحل(﴾æbfl¹⁄bči@Ğåč÷flàİŽß@ŽéŽjÜÓflë@flêŠ×c@žåflß@bÛg﴿هذه اآلية, 
بأن هذه اآلية نزلت يف عدي بن حاتم الطائي ريض اهللا تعاىل عنه, : قالوا

ذبوا يف ســـبيل اهللا كـــبالل احلبـــيش فإنـــه كـــان مـــن أوائـــل األصـــحاب الـــذين عـــ
  .ًريض اهللا عنهم مجيعا
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ًعذب عامر بن يارس عذابا شديدا, وكأن املرشكني قـتلهم اهللا الحظـوا فيـه  ً
 وأن يسبه وأن يقول فيه صأنه اهنارت قواه, فعرضوا عليه أن ينال من النبي 

وملــا ســاحر شــاعر كــذاب, إذا هــو أراد أن يطلقــوا ســبيله, فقــال مــا أرادوا منــه, 
ًشـــعر بالراحـــة وزوال العـــذاب الـــشديد عنـــه كأنـــه رجـــع إىل نفـــسه معاتبـــا هلـــا, 

 بــام هــو الكفــر بعينــه, فلــم صكيــف أن نفــسه طاوعتــه عــىل أن يــصف النبــي 
 وأن حيدثه بام وقع له لعلـه جيـد لـه صجيد توبة له إال أن يذهب إىل النبي 

: لصالة والسالم وقص عليه القصة, قال له عليه اصًخمرجا, فلام جاء إليه 
žåflß@bÛg@﴿: فأنزل اهللا هذه اآلية» ًأجده مطمئنا باإليامن: كيف جتد قلبك? قال«

@@@@æbfl¹⁄bči@Ğåč÷flàİŽß@ŽéŽjÜÓflë@flêŠ×c﴾) فـإن «: , وقـال لـه عليـه الـصالة والـسالم)١٠٦:النحـل
إن عـادوا إىل تعــذيبك, فعــد أنـت إىل اخلــالص مـن هــذا العــذاب » عـادوا فعــد

ًلكــالم الــذي الــتلفظ بــه كفــر, ولكــن لــيس كفــرا مــا دام أن قلبــك مطمــئن هبــذا ا
باإليامن, فإذا الحظنا هذا التفصيل يف حكـم مـن فعـل الكفـر أو نطـق بـالكفر 

  ...ًوأنه ال يؤاخذ, حينذاك نجد يف حديث الذبابة شيئا من الغلو واملبالغة
  ) ٠٠: ٣٦: ٥٩/ ٤١٠" (اهلدى والنور"
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z١٨x 
א؟ 

إذا شذ إمام من األئمـة يف أمـر مـن أمـور العقيـدة كـان يف بعـض الـصفات فهـل يكـون : سؤال
ًضاال أم جمتهدا وله أجر? ً 

   يعني باإلمام العامل? :الشيخ
  .  أي نعم:مداخلة
:  اجلــواب عــن هــذا الــسؤال يتعلــق بمثــل قولــه عليــه الــصالة والــسالم:الــشيخ

»  فأصــاب فلــه أجــران, وإن أخطــأ فلــه أجــر واحــددم احلــاكم فاجتهــإذا حكــ«
ذلك أن هذا احلديث وإن اشتهر عند العلامء استعامله يف األحكـام الـرشعية 
واملــسائل التــي يــسموهنا باملــسائل الفرعيــة دون اســتعامل هــذا احلــديث يف 
نــه املــسائل األصــولية أو االعتقاديــة, وإن كــان هــذا اشــتهر عنــد األصــوليني; فإ

ٍّممــا ال شــك وال ريــب فيــه أن احلــديث يــشمل االجتهــاد يف كــل مــن األمــرين 
ًسواء كان فرعا أو أصال: املذكورين, أي ًسواء كان عقيدة أو حكام فقهيا, .. ً ً

أن العــامل املــسلم ال يلقــي هكــذا الكــالم عــىل عواهنــه, وإنــام جيتهــد : املهــم
ًاده سـواء كـان فرعـا أو يف معرفة حكم ربه يف كل ما كلف اهللا عز وجل بـه عبـ

ًسواء كان فقها أو عقيدة.. ًأصال ً.  
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fĺ@@@@﴿: ومعلوم أن اهللا عز وجل يقول يف رصيح القرآن الكريم čiğ̂ flÈŽß@bŞä×@bflßflë
bÛìŽfl‰@flsflÈžjflã@óŞnfly﴾)واآلية ينبغي أن نتنبه للمعنى احلقيقي منها; ألن )١٥:اإلسراء 

ا معذبني: ظاهر اآلية َ﴿وما كن ِ ِّ َـ َُ ـََّ ً حتى نبعث رسوال﴾ُ ُـ َ َ َـ ْ ََ بشخـصه, :  أي)١٥:اإلسراء(ـَّ
وهذا بال شك هو اخلطوة األوىل من بعثة الرسول, ولكن ليس املقصود هو 
شــخص الرســول بذاتــه وإنــام املقــصود دعــوة الرســول عليــه الــسالم أكثــر مــن 

  .الشخص
َبعث رسول ما إىل : ًونحن نقرب لكم القضية بمثلني سمحني سهلني جدا ِ ُ

, ويف هــؤالء القــوم شــخص أصــم فهــو مل يــسمع دعــوة الرســول, هــذا قــوم مــا
بعــث إليـــه الرســـول إىل قومــه لكنـــه مل يـــسمع دعـــوة هــذا الرســـول فهـــو مل تقـــم 
َحجة اهللا عليه, وقيسوا عىل ذلك الشيخ الفاين بمعنى اخلرفان ونحو ذلك ْ َ ..

 األطفــال الــصغار, فهــؤالء بــالرغم أهنــم كــانوا يف الوقــت الــذي بعــث الرســول
  .إىل قومهم فهم مل تبلغهم الدعوة هذا هو املثال األول

دعـــوة هـــذا الرســـول جـــاء إىل اجليـــل الثـــاين وهـــم مل يـــروا : واعكـــسوا اآلن
ًالرســول وال ســمعوا دعوتــه منــه مبــارشة ولكــن الــدعوة بلغــتهم فهــل تــشملهم 

Žfl‰@flsflÈžjflã@óŞnfly@fĺ﴿: نعم: اآلية الكريمة? اجلواب čiğ̂ flÈŽß@bŞä×@bflßflëbÛì﴾)١٥:اإلسراء(.  
ًإما أن تكون احلجة تقوم بواسـطة الرسـول مبـارشة, أو بواسـطة غـريه : ًفإذا

احلجــة تقــوم ببلــوغ الــدعوة إىل : ًممــن يبلــغ رســالته كــام بلغهــا هــو قومــه, إذا
ًاملكلف, الدعوة كام ذكرنا آنفا قد تكون متعلقة بالعقيدة وقـد تكـون متعلقـة 

ٍّا بلغتـه دعـوة نبـي عـىل الوجـه الـصحيح يف بحكم رشعي, فإذا افرتضـنا إنـسان ً
حكم فرعـي فقهـي, ومـع ذلـك هـو أنكـر هـذا احلكـم فإنكـاره وأؤكـد مـا قلـت 
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ًبلغه احلكم كام لو كان سمع احلكم من النبـي أو الرسـول مبـارشة ومـع : ًآنفا
  .ذلك فهو أنكره فهذا يكفر

عـــىل العكـــس مـــن ذلـــك إنـــسان آخـــر مل تبلغـــه دعـــوة الرســـول فـــيام يتعلـــق 
ًبعقيـــدة مـــا, ولنـــرضب عـــىل ذلـــك مـــثال مثـــل عقيـــدة عـــذاب القـــرب, أو : فنقـــول: ٍ

ســـؤال منكـــر ونكـــري, ونحـــو ذلـــك مـــن الغيبيـــات التـــي تـــدخل يف عمـــوم قولـــه 
aL@@@@@fĺ﴿: تعــاىل čÔŞnŽàÜčÛ@ôĆ†Žç@čéîčÏ@flkžífl‰@ü@ŽlbflnčØÛa@ÙčÛfl‡@L@@flæìŽäčßžûŽí@flåíč̂ Ûa@

@čkžîflÌÛbči﴾)لثـاين الرجـل الثـاين مل تبلغـه دعـوة الرسـول  فهـذا املثـال ا)٣- ١:البقرة
ًلـيس مـسئوال فـيام إذا ..ًفيام يتعلق بمثالنا هذا عـذاب القـرب, فهـذا لـيس مكلفـا

مل يـــؤمن بعـــذاب القــــرب; ألن احلجـــة مل تبلغـــه ومل تقــــم عليـــه, إذا عرفنـــا هــــذه 
أي إمام من أئمة املسلمني سواء كـان : ٍاحلقيقة حينئذ نعود إىل أصل السؤال

ٍمتعلقا بعقيدة أو كان خطؤه متعلقا بحكم فقهي فهو غري مؤاخخطؤه  ً  إذا مل ذً
ًتبلغه احلجة, والعكس بالعكس متاما كل من بلغته احلجة سواء يف العقيدة 
  أو يف الفقــــــــه وأنكرهــــــــا فهــــــــو الــــــــذي قامــــــــت عليــــــــه حجــــــــة اهللا فــــــــذاك نــــــــادم 

  .وهذا هالك
ًمــثال إهليــة إذا ًفــال فــرق إذا بــني مــن يقــع يف خطــأ إنكــار صــفة مــن الــصفات 

ًكان إنكار هذا ليس عنادا وليس جحودا وإنام كـان باجتهـاد منـه, ولـو أن هـذا  ً
ًاالجتهــاد كــان منــه خطئــا, هنــا يــرد احلــديث الــذي ابتــدأنا اجلــواب بــه عــن هــذا 

» إذا حكــم احلــاكم فأصــاب فلــه أجــران, وإن أخطــأ فلــه أجــر واحــد«: الــسؤال
أ يف األصــول أو يف العقيــدة فهــو لــذلك مــا يــشاع يف هــذا الزمــان أن مــن أخطــ

  . ًغري معذور هذا اإلطالق خطأ جيل جدا ال يصح أن يتبناه املسلم
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بالنــسبة لقــضية االجتهــاد يف العقيــدة فهنالــك !  شــيخ بــارك اهللا فيــك:مداخلــة
قاعدة عنـد أهـل الـسنة أن األمـور الـسمعية ال جيتهـد فيهـا, وقـد سـألت الـشيخ 

ًمشهورا جزاه اهللا خريا فقال    . يل هذه القاعدةً
   سألت ماذا? :الشيخ
  .  الشيخ مشهور:مداخلة
  .  نعم:الشيخ
أنـه :  وقال يل هذه القاعدة, لكـن هنـا الـذي نريـد أن نـستوضحه هـو:مداخلة

ًإذا جـــاء إىل عـــامل مـــن العلـــامء قـــول وقـــد أمجـــع الـــسلف علـــيهم مجيعـــا مـــن 
َّالــصحابة والتــابعني إىل غــريهم, إىل عــرصه, ثــم هــذا القــول رد ُه, وقــد أرضب َ

ًعىل ذلك مثال يف قضايا الصفات, وهو عامل ومعروف له بالعلم ومشهود له 
بالعلم, عند كافة أهل العلم فرد هذا القول بعقله أو برأيه أو باجتهاد منه لنقل 

وأطلــق عــىل هــؤالء القــوم بكــالم مــن اجتهــاده وبــذلك أنكــر الــصفات ! ذلــك
 الـصحابة هنـا كلهـم جممعـون عـىل ًهل هو فعال هنا اجتهد مع أن: فهل نقول

  ذلك? 
نحن مـا نـستطيع أن نـدخل إىل قلـوب النـاس !  يا أخي بارك اهللا فيك:الشيخ

ًحينام قلنا ما قلنـا آنفـا إنـام نعنـي بـذلك, هـل هـذا اإلنـسان مؤاخـذ عنـد اهللا عـز 
أقيمت احلجة عليه فهو : وجل أو غري مؤاخذ? هل هو مؤاخذ عند اهللا بمعنى

ؤاخذ? البرش ال يـستطيع أن يتعمـق ويـصل إىل مـا يف القلـب, مؤاخذ أو غري م
مــا يعلــم مــا يف القلــوب إال عــالم الغيــوب كــام هــو معلــوم, اآلن أنــت دنــدنت 
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حول ما نقلت عن قضية اإلمجاع, هـل اإلمجـاع إذا صـح عنـد شـخص الزمـه 
  أن يصح عند كل شخص? 

  . ً اجلواب ال طبعا:مداخلة
ينام أنت تفرتض أن السلف الصالح كلهـم ًطبعا ال ولذلك ح! ً طبعا:الشيخ

ًأمجعــوا عــىل كــذا, وجــاء رجــل عــامل وأنكــر هــذا اإلمجــاع وقــال قــوال خمالفــا  ً
: هلم, نحن نستطيع أن نخطئ هذا املخالف; لكـن ال نـستطيع أن نكفـره, أي

ال نـــستطيع أن نـــدخل إىل قلبـــه ونحكـــم عليـــه بأنـــه كـــام قـــال تعـــاىل يف بعـــض 
 ال نستطيع أن نصل إىل )١٤:النمل(﴾či@aëŽ†flzfluflë@@žáŽèŽÐžãc@bflèžnfläÔžîflnžaflë@bflè@﴿: املرشكني

َهــذه النقطــة, نحــن كــل الــذي نــستطيعه أن نحكــم بــأن هــذا أخطــأ وإن شــئت أو 
ُشئت, قلت أو قلت َ ضل, أما أنه كفر وجحد هذا أمر قلبـي ال نـستطيع نحـن : ُ

  . أن نتوصل إليه
د بكالمـي التكفـري أو التفـسيق أو أنـا ال أقـص!  شيخنا بـارك اهللا فيـك:مداخلة

ًهل برده مثال للعلامء قد يتبنى إمجاع عند عامل : التضليل, لكن الذي أقصده ِّ َ ِ
  ًال يرى اإلمجاع عند عامل آخر, لكن هل فعال هو اجتهد? 

ال يوجـد يشء جديــد يف كالمـك, االجتهــاد بالنــسبة !  مكانــك راوح:الـشيخ
لنـــسبة لآلخـــرين فـــال يـــستطيعون أن للمكلـــف يتعلـــق بالقلـــب والعمـــل, أمـــا با

:  أم ال? يعنـــيةحيكمـــوا عليـــه بأنـــه اجتهـــد أو مل جيتهـــد صـــحيح هـــذه البدهييـــ
أننـــي تابعـــت .. أنـــت مـــا تـــستطيع أن حتكـــم عـــيل أننـــي اجتهـــدت أو مل أجتهـــد

إذا حكـــم احلـــاكم «: ًالبحـــث متابعـــة بحيـــث يـــصدق عـــيل قولـــه عليـــه الـــسالم
أي إنــسان أنــه اجتهــد أو مل جيتهــد أنــت مــا تــستطيع أن حتكــم عــىل »  فاجتهــد
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حتى تبني عىل اجتهاده أنه معذور أو تبني عىل عدم اجتهاده أنه غري معذور, 
لكــن هــو يــدري مــاذا يفعــل, فهــو إذا أفــرغ جهــده ملعرفــة احلــق بــالطرق التــي 
تتيــرس لــه, وعلــم اهللا منــه الــصدق واإلخــالص يف معرفــة احلــق لكنــه مل يوفــق 

  .»وإن أخطأ فله أجر واحد«: إليه وهنا يأيت احلديث
إذا كــــان احلــــديث الواحــــد خيتلــــف عاملــــان يف تــــصحيحه وتــــضعيفه, ... 

ًالذي يضعفه أنكر صحته فإن أنكر وهو معذور فهو معذور, وإن أنكر نكايـة 
ًوجحـدا جلهــد ذلــك املجتهـد األول املــصيب فهــو الـضالل املبــني, ال يوجــد 

ًحا وتضعيفا, تعرف أنت أن فرق بني الفقه وبني العقيدة وبني احلديث تصحي ً
ًاحلديث قد يكـون صـحيحا عنـدهم مجيعـا, ولكـن قـد يبلـغ مبلـغ التـواتر عنـد  ً
بعضهم دون بعض آخر إىل آخره, فالقضية نسبية واحلكم عند عالم الغيوب 
: هو الذي يعلم ما يف القلوب, فهو الذي سيحكم ويدين كل إنسان بـام فعـل

أنـا : عـىل كـل حـال» أ فلـه أجـر واحـدإن اجتهد فأصاب فلـه أجـران وإن أخطـ«
ًال تكن يف حرج صف ما عندك حتى أفهم جيدا وأعطيك ما عندي إن : يعني

  . كان عندي
األسامء والصفات معـروف أهنـا قـضية سـمعية, :  شيخ هذه القضية:مداخلة

نحـن ال : أهـل الـسنة متفقـني عليهـا ومـسلمني هبـا, لكـن نحـن كـام قلـت: يعني
أنــه اجتهــد أو أخطــأ أو ضــل أو مثــل : لفــاظ نحــن نقــولنريــد أن نطلــق هــذه األ

ًهذه األلفاظ, نحن ال نريد أن نكفر أحدا يف هذه القضية, لكن أنا قصدي أنه 
ًمثـــل هـــذه مثـــل قـــضية أصـــولية عنـــد أهـــل الـــسنة واجلامعـــة عنـــدما يـــأيت مـــثال 

ًلـو أنـه مـثال رد صـفة واحـدة أو أول : شخص ويرد الصفات كلهـا, نحـن نقـول
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ًأو أنكر صفة واحدة نقول مثال اجتهـد يف فرعيـة مـن الفرعيـات, صفة واحدة 
ًلكــن عنــدما مــثال يــرد مجيــع الــصفات وينكــر عــىل غــريه ويــستعمل ألفاظــا ال  ً

  . جتوز, هذا الذي أريد أن أستوضحه
ًيف إمــام أنكــر صــفة, :  أنــا أرى اآلن تطــورت املــسألة, كــان الــسؤال:الــشيخ

  .  الصفاتاآلن أنت قفزت قفزة الغزالن أنكر كل
  . أنا قصدي هذا أنكر كلها:مداخلة
   معليش, أنت كنت سئلت السؤال األول? :الشيخ
  .  ال, ليس أنا:مداخلة
لكل سؤال جواب, أنا ال أتصور اآلن كام يقال نضع !  طيب يا أخي:الشيخ

ًالنقــاط عــىل احلــروف أنــا مــا أتــصور إمامــا مــن أئمــة املــسلمني أنكــر الــصفات 
أن يكــون اجلهمــي األول اجلهــم بــن صــفوان أو اجلعــد أو هــذه كلهــا, هــذا إمــا 

أمثالــه, أمــا إمــام مــن أئمــة املــسلمني ينكــر الــصفات كلهــا هــذا ال يتــصور, اآلن 
دعنـا نحـدد رجـل أنكـر الـصفات كلهـا مـا ! أنت تقول أنكر كل الصفات طيب

  هو السؤال حتى أعطيك اجلواب بأوجز عبارة? 
  .  السؤال:مداخلة
  كل الصفات ما هو السؤال?  نعم, أنكر :الشيخ
   هل يكون هو يف هذه احلالة اجتهد أم ال? :مداخلة
  .  ال, ال يكون اجتهد:الشيخ
  .  ال يكون اجتهد:مداخلة
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ما أنكر كل الصفات آمن بالبعض : لكن يعود البحث السابق! ً طبعا:الشيخ
  ًوأنكر البعض, ممكن أن يكون جمتهدا? 

  .  يف هذه احلالة ممكن:مداخلة
  ! ً طيب إذا?:شيخال

 أنــه كــان قــصدي عــن مــسألة − ً عفــوا أعتــذر −  لكــن أنــا كــان قــصدي :مداخلــة
  . الصفات كلها

  . خري إن شاء اهللا:الشيخ
  )٠٠: ٣١: ٤١/ ٨٢٠(و) ٠٠: ٢٢: ٤١/ ٨٢٠"( اهلدى والنور"
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z١٩x 
א؟ 

 :]قال اإلمام[
ًريــب فيــه أن مــن أنكــر شــيئا ثابتــا يف الــدين, ســواء كــان يف احلــق الــذي ال  ً

األصول أو الفروع فهو كافر إذا علم كونه من الـدين, ومـع ذلـك أنكـر, فبهـذا 
 يف كـل مـا جـاء بـه, صالرشط يكفر; ألن معنى ذلـك أنـه ال يـصدق الرسـول 

وذلك كفـر . صًوما جاء به كله صواب, فجحد أي يشء منه يعترب طعنا فيه 
 جـاء بـه, فـال سـبيل صًوعىل ذلك إذا أنكر شيئا وهـو ال يعلـم أن النبـي . بني

žåflßflë@čéči@žá×fl‰č̂@@@@﴿: إىل تكفريه إال بعد تبليغه وإقامة احلجة عليه لقوله تعـاىل žãdčÛ
flÍÜfli﴾ وال جمال بعد ذلك للرتدد يف تكفريه, ولو زعـم أنـه يقتنـع بـذلك أو مل ,

bÛ@Ùğifl‰flë@bÜÏ@ ﴿: كــام قــال تعــاىلصه تطمــئن نفــسه بــه فإنــه ينــايف اإليــامن بــ
@@@@@@@@fložîflšÓ@bŞàčß@bĆuflŠfly@žáèčÐžãc@¿@aëŽ†čvflí@bÛ@ŞáŽq@žáŽèfläžîfli@flŠflvfl‘@bflàîčÏ@ÚìŽàØflzŽí@óŞnfly@flæìŽäčßžûŽí

bĆàîčÜžflm@aìŽàÜflŽíflë﴾.  
  ).١٣- ١٢ص"(التوحيد والعقائد اإلسالمية:حتقيق كتاب"
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z٢٠xא 
شيخ من أهل الفرتة? وما حكمهم يف اآلخرة? وهل أهل اجلاهلية يعتربون من أهل : سؤال

 الفرتة?
  .  نعم:الشيخ

  املراد بأهل الفرتة كل من مل تبلغه الدعوة عىل الوجه الصحيح الذي جاء 
يف الــرشع, ولكــن لــيس مــن املــستطاع حتديــد كــل فــرد مــن أفــراد أهــل الفــرتة; 

  ألن 
  ًيس باملستطاع بالنـسبة للبـرش, وثانيـا مل يـرد مثـل هـذا التحديـد عـن ًهذا أوال ل
  .اهللا ورسوله

ثـــم هـــذه التـــسمية أهـــل الفـــرتة وإطالقهـــا عـــىل مـــن مل تـــبلغهم الـــدعوة هـــو 
اصـــطالح علمـــي ال مـــانع منـــه; ألن لكـــل قـــوم أن يـــصطلحوا عـــىل مـــا شـــاؤوا 
بـــرشط أن ال يكـــون يف اصـــطالحهم يشء مـــن املخالفـــة لـــنص مـــن نـــصوص 

لكتاب أو السنة, نحن نجد يف القرآن مثل قولـه عليـه الـصالة والـسالم, مثـل ا
bÛìŽfl‰@flsflÈžjflã@óŞnfly@fĺ@@@@@@﴿: قول رب األنام čiğ̂ flÈŽß@bŞä×@bflßflë﴾) وهللا احلجـة )١٥:اإلسـراء ,

  .ًالبالغة ولو شاء اهللا هلدى الناس مجيعا
ًفـــــرادا إن العـــــرص الفـــــالين أو الـــــزمن الفـــــالين هـــــم كلهـــــم أ: أمـــــا أن نقـــــول

مــن كــان مــن : ومجاعــات هــم مــن أهــل الفــرتة هــذا أمــر مــستحيل, لكننــا نقــول
أهــل الفــرتة بــاملعنى الــذي أشــارت إليــه اآليــة أي مل تبلغــه الــدعوة ولــن تبلغــه 



@Þé§bi@Š‰ÉÜa@lbnØ 
 ٨٨ 

إنه ال يعـذب يـوم القيامـة مـن : دعوة نبي أو رسول فهو الذي نستطيع أن نقول
 سبيل إىل حتديده, بـل مل تبلغه الدعوة, أما من هم ويف أي زمن هم? هذا ال

قد يمكن أن يوجد أهل فرتة يف كل زمان سواء كان هذا الزمان قبل اإلسـالم 
  .أو بعد اإلسالم

أمــــا الــــذين كــــانوا قبــــل بعثــــة النبــــي عليــــه الــــصالة والــــسالم مــــن العــــرب يف 
ًإهنــم مجيعــا : اجلاهليــة فهــو ممــا يــدخل يف كالمــي الــسابق ال يمكــن أن نقــول

الذين مل تبلغهم الدعوة أو إهنم من أهل الفرتة كلهـم مل ليسوا من أهل الفرتة 
ال هــذا وال هــذا هبــذا اإلطــالق والعمــوم : تــبلغهم الــدعوة, ال يمكــن أن يقــال

ًوالشمول, ولكننا نعتقد أن كال من النوعني كان موجودا, أي كان يف العرب  ً
اهللا من بلغتهم الدعوة وكان فيهم من مل تـبلغهم الـدعوة, فـإذا جـاء الـنص عـن 

ًورســوله حيــدد أن فالنــا مل تبلغــه الــدعوة قلنــا يف عينــه بأنــه مل تبلغــه الــدعوة, 
ًوالعكــس بــالعكس متامــا, إذا جــاء الــنص عــن شــخص معــني إمــا أنــه مل تبلغــه 

إنه مـن أهـل النـار فـذلك يـستلزم أن يكـون قـد : الدعوة أو جاءنا الزم ذلك أي
flsflÈžjflã@óŞnfly@fĺ@﴿: ًبلغتــه الــدعوة; ألن اهللا يقــول كــام ذكرنــا آنفــا čiğ̂ flÈŽß@bŞä×@bflßflë

bÛìŽfl‰﴾)ــراء كانـــت هنـــاك رســـالة إبـــراهيم ص , فقبـــل بعثـــة النبـــي )١٥:اإلسـ
وإسامعيل وكانت آثارها يف العرب ال تزال قائمة وبخاصة يف مكة املرشفة 
واملقدسة من اهللا تبارك وتعاىل ببناء إبراهيم الكعبة فيها وعبادته هللا عز وجل 

و وابنــه إســامعيل ومــن اســتجاب لــدعوهتام, فإســامعيل عليــه الــسالم فيهــا هــ
كــان قــد أرســل إىل العــرب ودعوتــه اســتمرت ظــاهرة جليــة يف الــبالد العربيــة 
وبخاصــة يف عاصــمتها مكــة, واســتمرت هــذه الــدعوة يف العــرب مــا شــاء اهللا 
وكان فيهم إىل قدوم بعثة الرسول عليه الـسالم مـن يعبـد اهللا وحـده ال رشيـك 
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ه وإن كــان غالبيــة العــرب قــد وقعــوا يف الــرشك وهــذا أمــر أعنــي وقــوعهم يف لــ

الــرشك وعبــادهتم لغــري اهللا عــز وجــل هــذا أمــر ال حيتــاج إىل كثــري مــن البحــث, 
هـــل كـــل مـــن كـــان قبـــل : وإنـــام البحـــث الـــذي ينبغـــي أن نوجـــه الكـــالم فيـــه هـــو

اخــذين الرســول عليــه الــسالم مل تبلغــه الــدعوة مــن هــؤالء العــرب فهــم غــري مؤ
هــذه الكليــة باطلــة ال جيــوز إطالقهــا, أن : وغــري خملــدين يف النــار? اجلــواب

 فهــو مــن أهــل الفــرتة, ذلــك ألن صكــل مــن كــان قبــل بعثــة النبــي : يقــول قائــل
ًلدينا أحاديثا كثـرية وكثـرية جـدا تـرصح بـأن بعـض مـن كـانوا يف اجلاهليـة قبـل  ً

 هــذه األحاديــث ال هــم مــن أهــل النــار, وأظــن أن مثــلص بعثــة الرســول عليــه 
ختفـــى عـــىل أحـــد مـــن احلـــارضين, بـــل وال عـــىل أحـــد مـــن طـــالب العلـــم مـــن 

  .غريهم
 إال أن بعــض هــؤالء املــشار إلــيهم مــن غــري احلــارضين إن شــاء اهللا عنــدهم 
 بعــض الــشبه واإلشــكاالت حــول هــذه النــصوص التــي أرشت إليهــا بــأن النبــي

يكونـون أو يكـون  قد أخرب عن بعض من كان قبل بعثته مـن العـرب وقـد ص
بعضهم مـن أقاربـه عليـه الـصالة والـسالم بـل مـن أقـرب النـاس إليـه وقـد شـهد 

بأنه يف النـار, فيـأيت هنـا اإلشـكال وحيـاول بعـض النـاس باإلطاحـة صالنبي
باإلشــكال مــن أصــله بــاحلكم عــىل األحاديــث التــي وردت بعــدم صــحة ذلــك 

هم من أهل ص لنبي بزعمهم ألهنا تتناىف مع كون العرب الذين كانوا قبل ا
  .الفرتة

ًفلذلك فأنا أريد أن ألفت النظر إىل شيئني قد سبق أن ذكرت آنفا أحـدمها 
ًوهو أنه ال يمكن أن يقال قوال مطلقا بأن كل من كانوا قبل بعثة الرسول عليه  ً
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الـــسالم مـــن العـــرب كـــانوا مـــن أهـــل الفـــرتة أي مـــن الـــذين مل تـــبلغهم الـــدعوة, 
ال لـرد هـذه األحاديـث التـي أرشت إليهـا وسـيأيت وحني ذاك ال يصح االسـتنز

fĺ@التنـصيص عـىل بعـضها ال جيـوز ردهـا بمثــل اآليـة الـسابقة ﴿ čiğ̂ flÈŽß@bŞä×@bflßflë
bÛìŽfl‰@flsflÈžjflã@óŞnfly﴾)هذه اآلية حمكمة, ولكن تطبيقها : ; ألننا سنقول)١٥:اإلسراء

 رسـول ال يمكـن عىل كل فرد من األفراد الذين كانوا يف أمـة قـد أرسـل إلـيهم
إن كل فرد مل تبلغه الـدعوة أو عـىل العكـس مـن ذلـك والعكـس : إال أن نقول

لـــيس موضـــع إشـــكال وهـــو أن كـــل فـــرد قـــد بلغـــتهم الـــدعوة, ال نقـــول بلغـــتهم 
ًالدعوة فردا فردا كام أننا ال نقـول ًمل تـبلغهم الـدعوة فـردا فـردا, مـن مل تبلغـه : ً ً

َّعـذبون بكفـرهم وضـالهلم فحينئـذ إنـام الدعوة فهو من أهـل الفـرتة الـذين ال ي
ً بـأن فالنـا وفالنـا مـن أهـل  صنقف أمام أحاديث صحيحة يرصح فيها النبي ً

ًبـأن هـذا لـيس صـحيحا ألنـه كـان مـن : النار فال جيـوز أن يقـال يف هـذه احلالـة
ما يدريك أنه من أهل الفـرتة وقـد قـال عليـه الـصالة : أهل الفرتة; ألننا سنقول

  .أهنم من أهل النار: والسالم فيهم
ـــا عـــىل صأن النبـــي «: ًكـــام جـــاء يف الـــصحيحني مـــثال ً مـــر ذات يـــوم راكب

دابته فشمست به وكادت أن ترميه فنظـر فوجـد قـربين فـسأل مـن كـان معـه مـن 
: يف اجلاهلية, فقال عليه الصالة والسالم: متى مات هؤالء? قالوا: الصحابة

  .)١(»لوال أن تدافنوا ألسمعتكم عذاب القرب
شـهد بـأن هـذين املقبـورين ماتــا ص والـشاهد مـن هـذا احلـديث أن النبـي 

لـوال أن تـدافنوا «: يف اجلاهلية ومع ذلك فإهنام يعذبان ولو قال عليه الـسالم
                                                 

 ).٧٣٩٢رقم( مسلم )١(
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ًهــذا العــذاب الــذي شمــست بــه دابتــه خوفــا مــن هــذا  »ألســمعتكم عــذاب القــرب
اتــا يف ًالعــذاب الــذي ســمعته الدابــة وهــذا العــذاب كــان منــصبا عــىل رجلــني م

  .اجلاهلية
فحينئــذ الزم هــذا احلــديث وأمثالــه أهنــام ماتــا عــىل الــرشك وعــىل الــضالل 
مـــن جهـــة وأهنـــام ليـــسوا ممـــن مل تـــبلغهم الـــدعوة; ألهنـــم لـــو كـــانوا كـــذلك مل 

flsflÈžjflã@óŞnfly@fĺ@@@@@يــستحقوا العــذاب بــرصيح اآليــة الــسابقة ﴿ čiğ̂ flÈŽß@bŞä×@bflßflë
bÛìŽfl‰﴾)١٥:اإلسراء(.  

سئل عن بعض األجـواد ص  أن النبي «: اء يف غري ما حديثكذلك قد ج
الكرمــــاء الــــذين كــــان يــــرضب هبــــم املثــــل بجــــودهم وكــــرمهم ممــــن مــــاتوا يف 

رب اغفــر : ًال إنــه مل يقــل يومــا مــا: اجلاهليــة, هــل نفعهــم يشء مــن ذلــك? قــال
  .)١(»يل خطيئتي يوم الدين

ملعـــارصين نـــأيت إىل مـــشكلة املـــشاكل بالنـــسبة لـــبعض الكتـــاب ا: ًوأخـــريا
الــذين يتكــؤون عــىل قاعــدة أن أهــل الفــرتة غــري معــذبني فــريدون هــذا احلــديث 
ًاألخري, مع ما سبق ذكره من أحاديث فال هيمهم أن يتعرضوا لذكرها سلبا أو 
ًإجيابا; ألهنا ال عالقة هلـا بعـواطفهم بخـالف احلـديث الـذي سـأذكره آتيـا أال  ً

ذنت ريب يف أن أزور قـــرب أمـــي إين أســـتأ«: وهـــو قولـــه عليـــه الـــصالة والـــسالم
فهـذا احلـديث باعتبـاره  )٢(»فأذن يل واستأذنته يف أن أسـتغفر هلـا فلـم يـأذن يل

 الـــــذي هـــــو ســـــيد البـــــرش فكثـــــري مـــــن النـــــاس الـــــذين صيتعلـــــق بوالـــــدة النبـــــي 
                                                 

 ).٥٤٠رقم( مسلم )١(
 ).٢٣٠٤رقم( مسلم )٢(



@Þé§bi@Š‰ÉÜa@lbnØ 
 ٩٢ 

يستـــسلمون لعـــواطفهم دون أن حيكمـــوا فيهـــا رشيعـــة رهبـــم وأن يـــسلموا هلـــا 
كــام هــو واجــب كــل مــسلم يف أن يكــون ًتــسليام يكــرب علــيهم جــدا أن يتقبلــوه 

ýÏ@﴿: موقفــه جتــاه حكــم مــن أحكــام اهللا عــز وجــل كــام قــال تبــارك وتعــاىل
@@@@@@@@@@@@@@@@@bĆuflŠfly@žáèčÐãc@¿@aëŽ†čvflí@ü@ŞáŽq@žáŽèfläžîfli@flŠflvfl‘@bflàîčÏ@ÚìŽàØflzŽí@óŞnfly@flæìŽäčßžûŽí@ü@Ùğifl‰flë

@@@bĆàîčÜžflm@aìŽàÜflŽíflë@fložîflšÓ@bŞàčß﴾)فهـم ال يـسلمون هلـذا احلـديث تـسليام )٦٥:النساء ,ً
كـــام أمـــرهم اهللا عـــز وجـــل يف اآليـــة املـــذكورة; ألهنـــم ال تتـــسع عقـــوهلم ألن 

كـان ص يعتقدوا بـأن أم سـيد البـرش هـي مـن أهـل النـار, مـع علمهـم أن النبـي 
مــن بطــأ بــه عملــه مل يــرسع «: يقــول يف حــديث معــروف يف صــحيح مــسلم مــن

üflë@đ̂@﴿: قـولواهللا عـز وجـل ي )١(»به نسبه č÷flßžìflí@žáŽèfläžîfli@fllbflãc@ýÏ@‰ìş–Ûa@¿@flƒčÐŽã@afl‡hÏ
flæìÛflõbflflnflí﴾)فاألنـساب يـوم القيامـة بالنـسبة ملـن مـات عـىل الـرشك )١٠١:املؤمنون ,

ًفــال فائـــدة منــه إطالقـــا, وهــذا احلـــديث بخــصوصه يـــدخل يف هــذا العمـــوم أن 
  .هللا ورسولهًالنسب ال يفيد صاحبه إذا مل يكن مؤمنا با

فلم يأذن يل دليل واضح  »واستأذنت ريب يف أن أستغفر هلا«: صفقوله 
هي من أهل النار مع أهنا ماتت قبـل أن يـشب النبـي ص  ًجدا أن والدة النبي 

ًفهــي إذا ماتــت يف اجلاهليــة فهــل ص ًفــضال عــن أهنــا ماتــت قبــل بعثتــه ص 
لـو كانـت كـذلك : بالـذين مل تـبلغهم الـدعوة? اجلـوا: هي من أهل الفرتة أي

ًبأن يستغفر هلا, فإذا هـي ماتـت ص  َملا أبى اهللا تبارك وتعاىل أن يأذن للنبي 
  .عىل الرشك ومن مات عىل الرشك فال تنفعه شفاعة الشافعني

                                                 
 ).٧٠٢٨رقم( مسلم )١(



@Þé§bi@Š‰ÉÜa@lbnØ 
 ٩٣ 

ًكــــذلك احلــــديث اآلخــــر ولعلــــه عنــــد بعــــض النــــاس أشــــهر وهــــو أيــــضا يف 
 جاء ًأن رجال«: صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك ريض اهللا تعاىل عنه

ـــا رســـول اهللا: فقـــال ص إىل النبـــي يف النـــار, ثـــم انـــرصف : أيـــن أيب? قـــال! ي
  .»الرجل

إن أيب : صهاتوا الرجل, فلام رجـع قـال لـه «: قال عليه الصالة والسالم
ً فحكمه أيضا عليه الصالة والسالم يف هذا احلـديث عـىل ,)١(»وأباك يف النار

 لــدليل واضــح أنــه لــيس مــن والــده الــذي كــان ســبب وجــوده أنــه مــن أهــل النــار
ًأهل الفرتة الذين مل تبلغهم الدعوة; ألنه لو كان كذلك مل يكن أيضا من أهل 

  .النار
إن كــل مــن كــان قبــل بعثــة الرســول :  هلــذه األحاديــث ال جيــوز لنــا أن نقــول

عليــه الــسالم مــن املــرشكني هــو مــن أهــل الفــرتة; ألننــا بــذلك نــرضب أحاديــث 
د أنفـــسنا إال التمـــسك بعمومـــات ال تفيـــد دونـــام حجـــة مـــن عنـــص الرســـول 

بالنسبة للنصوص اخلاصة, وحينئذ وجب اجلمع بني ما دلت عليـه اآليـة ومـا 
ًيف معناها, أن اهللا عز وجل ال يعذب أحدا مـن عبـاده إال بعـد إرسـال الرسـول 

  .إليه
ِّولعل من املفيد أن نـذكر هنـا شـبهة أخـرى تعـرتض سـبيل أولئـك الـشاكني 

: حاديــث املقطــوع بــصحتها عنــد أهــل العلــم حيــنام يقولــونيف بعــض هــذه األ
إن هـــؤالء األفـــراد الـــذين جـــاءت األحاديـــث لتـــرصح بـــأهنم مـــن أهـــل النـــار مل 

مــا هــو الــدليل عنــدكم أن هــذا اجلــنس مــن : تــبلغهم الــدعوة, فنقــول حــني ذاك
                                                 

 ).٥٢١رقم( مسلم )١(



@Þé§bi@Š‰ÉÜa@lbnØ 
 ٩٤ 

الناس املعذبني ممن ماتوا يف اجلاهلية, ما هو الدليل عندكم يف النفي الذي 
نحن : ًمل تبلغهم الدعوة; ال جيدون جوابا إال أن يقولوا: قوهلم: ه أيتذكرون

ًنعلــــم يقينــــا إن أبــــوي الرســــول مــــثال وبعــــض أولئــــك الكــــرام الــــذين مــــاتوا يف  ً
ًاجلاهلية نعلم يقينا أنه ما أرسل إليهم رسوال, هنا ال بد من أن نقف قليال ً ً:  

﴿@@@@@ÛìŽfl‰@flsflÈžjflã@óŞnfly@fĺ čiğ̂ flÈŽß@bŞä×@bflßflëb﴾)هـل املقـصود ببعثـة الرسـول )١٥:اإلسراء 
التـــي تقـــوم احلجـــة هبـــا عـــىل النـــاس الـــذين جحـــدوها وكفـــروا هبـــا أن يـــأتيهم 
الرســــول بشخــــصه ومعــــه الــــدعوة مــــن ربــــه إلــــيهم, أم يكفــــي أن تــــصل دعــــوة 
الرســـول إىل أولئـــك النـــاس ولـــو بواســـطة بعـــض أصـــحاب ذلـــك الرســـول أو 

وضوع, وأظن أنه ال يـستطيع أحـد أن الذين جاءوا من بعدهم, هنا دقة يف امل
bÛìŽfl‰@flsflÈžjflã@óŞnfly@fĺ@@@@@﴿: يفـرس اآليـة čiğ̂ flÈŽß@bŞä×@bflßflë﴾) أن املقـصود بعثـة )١٥:اإلسـراء 

بمعنــى أنــه إذا مــات الرســول ماتــت الــدعوة, وأن : الرســول بشخــصه فقــط, أي
عهم ًهــذه الــدعوة لــو بلغــت ناســا بواســطة أتبــاع الرســول األولــني أو أتبــاع أتبــا

وهكـــذا فـــال تقـــوم حجـــة اهللا عـــىل النـــاس إال يف حالـــة بعثـــة الرســـول بشخـــصه 
  .فقط

óŞnfly@fĺ@@@@@﴿: ًال أعتقد أن أحدا يـضيق معنـى هـذه اآليـة فيقـول čiğ̂ flÈŽß@bŞä×@bflßflë
bÛìŽfl‰@flsflÈžjflã﴾)ــراء كــل قــوم ال بــد أن يــأتيهم الرســول :  بشخــصه, أي)١٥:اإلس

ًوم أوال بـــالنص قولـــه عليـــه الـــصالة بشخـــصه وبدعوتـــه, ذلـــك; ألن مـــن املعلـــ
وذكــــر فيهــــا عليــــه –فــــضلت عــــىل األنبيــــاء قــــبيل بخمــــس خــــصال «: والــــسالم

وأنـــه كـــان النبـــي يبعـــث إىل قومـــه خاصـــة وبعثـــت إىل : الـــصالة والـــسالم قولـــه



@Þé§bi@Š‰ÉÜa@lbnØ 
 ٩٥ 

: مـع قولـه تعـاىل» وبعثت إىل النـاس كافـة«:  قوله عليه السالم,)١(»الناس كافة
﴿@@@@bÛg@ÚbfläÜflž‰c@bflßflë@@@aĆŠíč̂ flãflë@aĆč’fli@bŞäÜčÛ@òÏb×﴾)وقولـه)٢٨:سبأ , :﴿@@@@@@bÛg@ÚbfläÜflž‰c@bflßflë

@fĺ čàÛbflÈÜčÛ@òflàžyfl‰﴾) كـل هـذا وذاك يـدل عـىل أن بعثـة الرسـول عليـه )١٠٧:األنبيـاء ,
الــــسالم ليــــست فقــــط بشخــــصه بــــل وببلــــوغ الــــدعوة إىل مــــن بعــــد وفاتــــه عليــــه 

  .الصالة والسالم
 » وكان النبي يبعث إىل قومه خاصة«:  قال عليه السالمكذلك نقول حينام

  .يبعث بشخصه فقط بل وبدعوته بعد وفاته عليه الصالة والسالم: ال يعني
هــــذه حقــــائق باعتقــــادي ال يمكــــن ألحــــد أن يــــامري أو جيــــادل فيهــــا; ألنــــه 

  :سيلزمه حمظوران اثنان
ــــــــة الرســــــــول : املحظــــــــور األول ــــــــاس كافــــــــة صأن يعتقــــــــد أن بعث  إىل الن

ًحمــصورة بــالعرب الــذين دعــاهم الرســول عليــه الــصالة والــسالم مبــارشة إىل 
اإلسالم, أما بعد وفاته فقد انتهت دعوته عليه السالم وبعثتـه ورسـالته, وهـذا 

  .بال شك باطل
أن يعتقــد أولئــك الــشاكني املرتــابني يف صــحة : والــيشء اآلخــر مثلــه وهــو

 أن يعتقـدوا أننـا نحـن تلك األحاديث وهي صـحيحة دون خـالف بـني العلـامء
اليـــوم معـــرش املـــسلمني وعـــددهم يبلـــغ عـــرشات املاليـــني, مل تبلغنـــا الـــدعوة, 
ًملــاذا? ألنــه مــا جاءنــا رســول مبــارشة, فهــل مــن عاقــل يقــول بمثــل هــذا القــول 
الـــذي يلـــزمهم أن يقولـــوا بـــه إذا مـــا قـــالوه يف العـــرب الـــذين كـــانوا قبيـــل بعثـــة 

                                                 
 ).٤٢٧رقم( مسلم )١(



@Þé§bi@Š‰ÉÜa@lbnØ 
 ٩٦ 

 هؤالء ما جاءهم رسول لكنهم يعلمون :الرسول عليه السالم; ألهنم يقولون
أهنم جاءهتم دعوة إبـراهيم وإسـامعيل علـيهام الـصالة والـسالم, وهـي دعـوة 

ال فـرق بـني دعـوة إبـراهيم : ًالتوحيد فكفر من كفر هبا وآمن من آمـن هبـا, فـإذا
وإســامعيل مــن حيــث شــموهلا لكــل مــن بلغتــه الــدعوة ولــو بعــد وفــاة الرســول 

 ألنــه لــيس املقــصود مــن بعثــة الرســول هــو الــشخص, ًاملرســل إلــيهم مبــارشة;
  .وإنام املقصود دعوته ورسالته

ٍذلك ألننا لو فرضنا إنـسانا يف زمـن الرسـول املبعـوث مبـارشة إىل قـوم مـا  ً ً
ًكان أصم أبكم, التقى مع الرسول املبعوث ولكنه هو ال يفقه شيئا مما يقول 

كـــان قـــد بلغـــه الرســـول ملـــا بـــه مـــن صـــمم وبكـــم, فهـــذا مل تبلغـــه الـــدعوة وإن 
ا جــاءهتم دعــوة الرســول عليــه  ــبشخــصه, والعكــس كــذلك حيــنام نتــصور قوم ً

  .السالم دون أن يروا الرسول وبعينه وشخصه فقد قامت احلجة عليهم
ٍإذا كــــان األمــــر كــــذلك وهــــو كــــذلك دون خــــالف بــــني مــــسلمني فحينئــــذ ال 
حمظـــــــور بالنـــــــسبة لتلـــــــك األحاديـــــــث الـــــــصحيحة التـــــــي تـــــــشهد بـــــــأن أولئـــــــك 
األشخاص هم من أهـل النـار, فـالزم ذلـك أهنـم قـد بلغـتهم الـدعوة, وأقيمـت 

 حكـــم علـــيهم بـــأهنم مـــن أهـــل النـــار, صعلـــيهم احلجـــة, فـــال جـــرم أن النبـــي 
فقــول مــن يقــول بــدفع هــذه األحاديــث أن إســامعيل أو إبــراهيم أو غريمهــا مــن 

لـو قـال ًاألنبياء الذين أرسلوا إىل العـرب مـا جـاءهم رسـول مبـارشة, هـذا كـام 
أن التابعني وأتباع التابعني إىل هذا الزمان وإىل آخر الزمان الذي : قائل اليوم

ال يبقــــى عــــىل وجــــه األرض مــــن يــــشهد أال إلــــه إال اهللا إال جــــاءت ريــــح طيبــــة 
وقبـــضت أرواحهـــم, كـــل هـــؤالء مـــن املـــسلمني أتبـــاع الـــصحابة ومـــن بعـــدهم 
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هـــل مـــن عاقـــل يقـــول مل تـــبلغهم الـــدعوة; ألهنـــم مـــا جـــاءهم الرســـول, ف: نقـــول
  بمثل هذه الكلمة?

بأنه : نحن نلزمهم بأن يقولوا نفس الكلمة معنا: ًظني أن ال أحد يقول, إذا
لـــــيس املقـــــصود مـــــن إرســـــال الرســـــل فـــــيام قبـــــل الرســـــول عليـــــه الـــــسالم هـــــو 

ًدعوهتم أيضا, فسواء ال فرق بني قوم جاءهم : أشخاصهم فقط, بل املقصود
وم أو أقــوام آخــرين جــاءهتم دعــوة الرســول ًالرســول مبــارشة بدعوتــه, وبــني قــ

بوساطة أتباع الرسول, فكل من هؤالء وهؤالء قـد قامـت حجـة اهللا عـز وجـل 
ا بطريــق مــن هــاتني الطــريقتني ــعــىل النــاس مجيع إمــا وصــول دعــوة الرســول : ً

ًبواسطته هو مبارشة, أو وصول دعوة الرسول بواسطة غريه مـن أتباعـه الـذين 
  . من هم أهل الفرتةٍآمنوا به, فحينئذ نعرف

  صأن أهــل الفــرتة هــم الــذين مل تــبلغهم دعــوة الرســول: وخالصــة ذلــك
  .ًمبارشة منه إليهم, أو بواسطة أحد أتباع هذا الرسول

إىل هنا فيام يبدو يل ينتهـي اجلـواب عـن الـسؤال الـسابق, ولكـن ال بـد يل 
ً قائمـة ًمن كلمة قصرية حول الدعوة التي جيب أن تبلغ ناسا لتكون حجـة اهللا

عليه; ألهنم قد تكون جاءهتم الـدعوة بطريـق غـري طريـق الرسـول, فـال تكـون 
ًاحلجــة قائمــة يف هــذه احلالــة, لتقــصري وقــع مــن هــؤالء املبلغــني, فقــد ذكــرت 

  :ًآنفا أن الرسالة قد تبلغ بطريق من طريقتني
بـــشخص الرســـول, وهـــذه بـــال شـــك وال ريـــب أقـــوى مـــن : الطريقـــة األوىل
  .الطريقة األخرى
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أن تـــصل الـــدعوة إىل قـــوم مـــا بواســـطة أتبـــاع الرســـول, ســـواء كـــان : وهـــي
ًهؤالء األتباع من أتباع الرسول مبارشة, أو عىل التسلـسل كـام نقـول يف فهـم 

فخـري »  خري الناس قرين ثم الذين يلوهنم ثم الذين يلوهنم«: حديث الرسول
ًول مبـارشة, الناس أصحابه عليه الـسالم; ألهنـم هـم الـذين أرسـل إلـيهم الرسـ

  .ثم التابعون هلؤالء األصحاب, ثم أتباعه
فالطريقـــة األخـــرى أن تـــصل الـــدعوة إىل نـــاس مـــا بطريـــق أتبـــاع الرســـول, 
سواء التـابعني للـصحابة أو أتبـاعهم, أو مـن جـاءوا مـن بعـدهم كـام هـو واقعنـا 

  .اليوم
م أن الـدعوة التــي تـصل إىل قــو: ًـالـذي أريــد اآلن أن أذكـر بــه إمتاما للفائــدة

ًمـــا بالطريقـــة األخـــرى, لـــيس بطريقـــة الرســـول مبـــارشة جيـــب أن تكـــون هـــذه 
ًالدعوة قـد بلغـتهم صـافية نقيـة, ال تغيـري فيهـا وال تبـديل وال حتـوير, ألهنـا يف 
هذه احلالة إذا بلغتهم كذلك تكون بلوغ الدعوة إليهم بواسطة األتباع كام لو 

 كـان األمـر عـىل خـالف ًكانت وصلت إليهم بواسطة الرسول مبـارشة, أمـا إذا
ا مـــا بلغـــتهم دعـــوة اإلســـالم حمرفـــة: ذلـــك, أي ا مـــا أو ناس ًإن قوم ـــ ً ـــ .. ًمغـــرية.. ً

ًمبدلة, وبخاصة ما كان منها متعلقا يف أصـوهلا ويف عقيـدهتا, فهـؤالء النـاس  ً
أنــا أول مــن يقــول إهنــم مل تــبلغهم الــدعوة; ألن املقــصود ببلــوغ الــدعوة عــىل 

ًا والفرض اآلن أهنا بلغتهم مغرية مبدلـة, فهـؤالء صفائها وبياضها ونقائها, أم
  .مل تبلغهم الدعوة وبالتايل مل تقم حجة اهللا تبارك وتعاىل عليهم

  .هذا الذي أردت أن أضيفه إىل ما سبق من البيان لتتم الفائدة إن شاء اهللا
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ولكــن ... هــو ال شــك بــأن الــدعوة وصــلت إىل كثــري مــن النــاس... :مداخلــة
.. لفــوا, إذا عــرب درســوا إىل جانــب هــذه الــدعوة املحرفــةهــؤالء النــاس خيت

درســـوا القـــرآن واللغـــة العربيـــة بعلومهـــا مـــن بالغـــة وبيـــان وإىل آخـــر والنحـــو 
ًوالرصف, فهموا اللغة فهام واضحا يعني اطلعوا عىل .. ًفهموا أيضا القرآن: ً

ًيشء مـــن تفاســـري الـــسلف, هنـــاك دعـــوة قائمـــة أيـــضا تؤكـــد املبـــادئ وقواعـــد 
يــــد التــــي جــــاء هبــــا القــــرآن الكــــريم, كــــل هــــذا تتــــوفر لكثــــري مــــن النــــاس التوح

إهنــم مــا قامــت علــيهم احلجــة : ًخــصوصا العــرب مــنهم, فهــل نقــول يف هــؤالء
  وما بلغتهم الدعوة?

   من يقول هبذا?:الشيخ
  .. أخشى أن يتبادر فهم:مداخلة
   لكن اعكس تصل الطرف الثاين بلغتهم الدعوة?:الشيخ
  ين? أي طرف ثا:مداخلة
  . الذي يقابل هذا الطرف الذي وصفته:الشيخ
  . ال ال:مداخلة
  . هذا هو املهم بارك اهللا فيك:الشيخ
مدرسـة األزهـر تـدرس العلـوم اإلسـالمية : ً ال أقول هبذا, مثال اآلن:مداخلة

ًأيـــــضا ...مـــــثلهم بعـــــض املـــــدارس..بلغاهتـــــا وعقائـــــدها وتراثهـــــا وكـــــذا وكـــــذا
ن وعلومــه ولغتــه بأصــنافها, فهــل نقــول يدرســون هــذه العلــوم, يدرســون القــرآ

ًيف هـــؤالء فعـــال وصـــلتهم الـــدعوة املحرفـــة أو بطريـــق األشـــعرية أو غـــريهم, 
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لكـن بقـي هنـاك مـا تقـوم بـه علـيهم احلجـة مـن فهمهـم اللغـة العربيـة وبفهمهـم 
: لعلوم القرآن وعلوم احلديث وتراث الـسلف الـصالح, هـل نقـول يف هـؤالء

إن هنــاك احــتامل أنــه مــا بلغــتهم : لــيهم أو نقــولًبلغــتهم احلجــة فعــال وقامــت ع
  .احلجة أو بعضهم ما بلغته احلجة

 أنا أعتقد بارك اهللا فيـك أننـا يف كـل املـسائل جيـب أن نأخـذ أوضـح :الشيخ
األمثلة وليس أغمضها, فاآلن لنقـل عـن املـسلمني األعـاجم, ال نتحـدث عـن 

لعلـامء, هـل بلغـتهم علامئه, بل لنقل عن العرب أمة العرب الـذين ليـسو مـن ا
الدعوة; ألن املهم أن نتكلم يف األمة التـي نقـول عنهـا إهنـا أمـة مـسلمة سـواء 

ًكانوا عربا أو كانوا عجام, ال نريد أن نتكلم عن نخبة منها عـن خاصـة هـذه .. ً
األمـــة العربيـــة أو األعجميـــة, وإنـــام نـــتكلم عـــن عامـــة هـــذه األمـــة, هـــل بلغـــتهم 

املـرصيني هـل ! رت األزهريني بخاصة, تـرىالدعوة يف هذا العرص? أنت ذك
إىل ص املــــرصيون كــــشعب هــــل بلغــــتهم الــــدعوة كــــام جــــاء هبــــا رســــول اهللا 

  الصحابة, وكام نقلها الصحابة إىل التابعني وهكذا?
أنـــا أقطـــع بـــأن هـــذا الـــشعب كـــشعب مل تـــبلغهم الـــدعوة كـــام جـــاءت وكـــام 

 قـد بلغـتهم ًـأنزلت, لكن بال شـك بعـض اخلاصـة مـن أولئـك كـام رشحـتم آنفا
الدعوة وأقيمت عليهم احلجـة, ونحـن غرضـنا مـن هـذا البيـان هـو أن نخلـص 
عامــــة املــــسلمني وبخاصــــة مــــنهم األعــــاجم مــــن أن نبــــادر إىل تــــسليط ســــيف 
التكفري عليهم, ونحن نعرف أهنم يعيشون بني علـامء كثـري مـنهم مـن مل يفهـم 

ه اتبـــع الـــدعوة كـــام جيـــب, وقـــسم مـــنهم كـــام أرشت فهمهـــا كـــام جـــاءت ولكنـــ
ًهــواه كــام وقــع مــع العــرب األولــني متاما الــذين بعــث إلــيهم الرســول مبــارشة,  ــ ً
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ولذلك أنا فرقت بني الدعوة بالطريقة األوىل حيث يأيت الرسول فيبلغ قومـه 
فيــه تقــصري, .. ًمبــارشة, هنــا لــيس هنــاك جمــال أن يكــون التبليــغ فيــه ســوء تبليــغ

يــــرد عليهــــا يشء مــــن هــــذا بيــــنام نقــــل الــــدعوة بالطريقــــة األخــــرى يمكــــن أن 
  .التقصري, أو من ذاك السوء سوء التبليغ

ا, ومــا دمنــا نحــن  ــفهنــاك فــرق بــني الطريقــة األوىل والطريقــة األخــرى متام ً
نعيش اليوم وقد بلغنا الدعوة بالوسائط, وبخاصـة وبيننـا وبـني الرسـول الـذي 

ا فيجـب أن نتـصور أن الـدع ًـأرسل مبارشة إىل الصحابة أربعة عرش قرن وة إىل ً
مجهور األمة اإلسـالمية اليـوم حتـى العـرب مل تـبلغهم الـدعوة كـام جـاءت أو 
كام أنزلت من العلامء; ألهنم من علامء الـسوء ومـن الـذين وصـفهم الرسـول 

ــإن اهللا ال ينتــزع العلــم انتزاعا «: عليــه الــسالم يف احلــديث الــصحيح حــني قــال ً
ًء, حتى إذا مل يبق عاملا من صدور العلامء, ولكنه يقبض العلم بقبض العلام

ًاختذ الناس رؤوسا جهاال فسئلوا فأفتوا بغري علم فضلوا وأضلوا ً«)١(.  
ًغريض من هذا ليس أن نقدم عذرا ملن ال عـذر لـه وهـم األقليـة, وإنـام أن 
ًنقـــــدم عـــــذرا ملـــــن هلـــــم عـــــذر يف أن الـــــدعوة مل تـــــبلغهم كـــــام جـــــاءت, اليـــــوم 

سوريني العــرب زعمــوا, هــل بلغــتهم ًاملــرصيون مــثال وكثــري مــن أمثالنــا مــن الــ
ـــــا أقـــــول ال, العامـــــة عامـــــة : دعـــــوة التوحيـــــد كـــــام بلغـــــت العـــــرب األولـــــني? أن

ًاملــسلمني العــرب فــضال عــن األعــاجم مل تــبلغهم الــدعوة; ألن هــؤالء الــذين 
يفــــرتض أن يكونــــوا أداة هدايــــة وإرشــــاد مــــن هــــؤالء املنتمــــني إىل العلــــم أن 

وأداة إضــــالل وإفــــساد للعامــــة بــــسبب أن يكونــــوا أداة هدايــــة وإرشــــاد للعامــــة 
                                                 

 ).٦٩٧٤رقم( مسلم )١(
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علمهم هو اجلهل بعينه; ألهنم يتأولون هلم النصوص الرصحية من الكتـاب 
  .ًوالسنة التي ترصح بأن ما يسمونه بالتوسل مثال هو الرشك بعينه

: فالعامة من أين هلم أن يفهموا هذا الفهم الصحيح الذي تفردت ال أقـول
 كثـــري مـــن أفـــراد هـــذه الـــبالد تفـــردت بفهـــم :كـــل أفـــراد هـــذه الـــبالد إنـــام أقـــول

ًالتوحيد فهام صحيحا بسبب دعـوة الـدعاة املخلـصني مـنهم, أمـا تلـك الـبالد  ً
فقــل مــا يوجــد فــيهم عــامل بمعنــى الكلمــة وبلغهــم الــدعوة الــصحيحة ثــم هــم 

  .ًنكلوا عنها, هذا واقع العامل اإلسالمي فضال عن العامل الغريب
بــا وأمريكــا, هــل هــؤالء األقــوام مــن الكفــار أورو: لننتقــل اآلن إىل الغــرب

بلغتهم دعوة اإلسالم كام أنزهلا اهللا عز وجل عـىل قلـب حممـد عليـه الـصالة 
ا جــدا ًوالــسالم? مــع األســف الــشديد مــا بلغــتهم, وأنــا أرضب لكــم مــثال قريب ًــ ً :

الـــذي نعرفـــه ولـــو مـــن ســـنني طويلـــة, وال أدري الوضـــع هـــو اآلن, إن الطائفـــة 
خرجت من اإلسالم بام حتمل من عقائد باطلة, هي من أنشط القديانية التي 

ا يف دعــــوة األوروبيــــني إىل اإلســــالم, وقــــد  ًــــالفــــرق التــــي تتبنــــى اإلســــالم دين
اســــتجاب هلــــم املئــــات بــــل األلــــوف مــــن األوروبيــــني, ســــواء مــــن األملــــان أو 

اســــــتجابوا لــــــدعوة القــــــديانيني فــــــصاروا مــــــسلمني .. الربيطــــــان أو األمريكــــــان
  .قاديانيني

žåčØÛflë@﴿: ومــن عقيــدة هــؤالء أن النبــوة مل ختــتم, وأن قولــه تبــارك وتعــاىل
@@@@@fĺ ğîčjŞäÛa@fláflmbflflë@čéÜÛa@flÞìŽfl‰﴾) آخـر :  لـيس معنـاه كـام نفهـم نحـن, أي)٤٠:األحـزاب

النبيـــــني وأنـــــه ال نبـــــي بعـــــده, وإنـــــام تـــــأولوا هلـــــؤالء األعـــــاجم مـــــن األوربيـــــني 
لـيس معنـى اآليـة بأنـه آخـر : أي! النبيـنيزينـة : واألمريكان خاتم النبيني, يعني
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األنبيـاء, فأســلم األوروبيــون عــىل ديــن القـديانيني, هــل هــؤالء بلغــتهم الــدعوة 
ال, أما من انحرف منهم مـن العلـامء فهـذا : كام أنزهلا اهللا عز وجل? اجلواب

  .أمر واضح ال إشكال فيه
لـــو قـــال .. بالنـــسبة ملوضـــوع الفـــرتة:  طيـــب لـــو قـــال قائـــل يـــا شـــيخ:مداخلـــة

أن مــرشكي العــرب مــا بلغــتهم : نفــس املقالــة هــذه التــي نحــن نقوهلــا:... قائــل
  الدعوة كام جاءت عن الرسول السابق, أليس له احلق يف ذلك?

هـــذا القـــول لـــيس هـــي املـــشكلة, : ً ال لـــيس لـــه احلـــق يف ذلـــك, أوال:الـــشيخ
املــشكلة هــي يف العــرب األولــني لــيس يف العــرب اآلخــرين, مــشكلة أولئــك 

ا الـــ ـــا آنف ـــذين ســـميتهم باخلـــصوم هـــو ردهـــم لألحاديـــث الـــرصحية التـــي ذكرن ً
  ..بعضها

يقولـون أهنـم مـا يمكـن أن يكونـوا يف النـار, ...  والد النبي ووالدته:مداخلة
ـــا بـــأن نـــؤمن بالغيـــب? واهللا امتـــدحنا بـــاإليامن : ملـــاذا ال نقـــول نحـــن أمـــة كلفن

 بعباده, ويعلم بأن والد أن اهللا سبحانه وتعاىل هو أعلم: بالغيب, فنحن نقول
النبي ووالدة النبي وكـل مـن كـان مـن أهـل الفـرتة, وأخـرب اهللا نبيـه أنـه مـن أهـل 
النار أنه يستحق ذلك حتـى ولـو بعـث إليـه نبـي مـا يمكـن أن يـؤمن بـه, ونرتـاح 

  ...من هذه اإلشكاالت حتى ال يرد علينا أي يشء
  ! ً ما فهمت عليك كثريا مما تقول:الشيخ
أن بعـــض أهـــل .. أن أهـــل الفـــرتة هـــؤالء: الـــذين يقولـــون: ا أقـــول أنـــ:مداخلـــة

  .عنهم بأهنم يف النار, هؤالء ما بلغتهم الدعوةص الفرتة ممن أخرب النبي 
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مـن مل تـبلغهم الـدعوة فهـم غـري معـذبني, :  نحن انتهينا مـن هـذا, قلنـا:الشيخ
  ولكن هل كل أهل الفرتة مل تبلغهم الدعوة?

  ..أقول عن هؤالء بخصوصهم. . ال أنا ما أقول:مداخلة
 بـــارك اهللا فيـــك أنـــا مـــا أســـألك أنـــت, أســـأل عـــن أولئـــك النـــاس هـــل :الـــشيخ

يعتقدون أن كل أهل الفرتة ما بلغتهم الدعوة, أم بعضهم بلغتهم وبعضهم مل 
  .تبلغهم, أنا أسألك أنت عنهم, ليس ما تقول أنت

ص نبي يقولون خيصصون والد ال..  هم يقولون البعض والبعض:مداخلة
َولبس عليهم, كام حصل من عمرو بن حلي ص ومن جاءوا قبل بعثة النبي  ِّ ُ

اخلزاعـــي الـــذي جـــاء باألصـــنام إىل مكـــة وفعـــل وفعـــل, وغطـــى علـــيهم دعـــوة 
  .أن هؤالء ما بلغتهم الدعوة, ومن ذلك والد النبي ووالدته: األنبياء, يقولوا
 التــي تبــني, والــد النبــي ووالدتــه ورد يف النــصوص الــصحيحة: نقــول هلــم

 بـــأمر ال يمكـــن أن ص, وإذا أخـــرب الرســـول صونحــن أمـــة آمنـــا برســـول اهللا 
أن هـذا فيـه كـذا أو فيـه مـا يـوحي أن ص نقول عن األمـر الـذي بلغنـا بـه النبـي 

  ...هؤالء بلغتهم أو ما بلغتهم, علينا أن نسلم بأننا مسلمني
ن بـصحة  أنت تتكلم عن من يـا شـيخ? أنـت تـتكلم عـن الـذين يؤمنـو:الشيخ

  هذه األحاديث أم الذين ينكروهنا?
أن األحاديـث هـذه واردة :  ال يؤمنون هبا ولكن ينكروهنـا, يقولـون:مداخلة

  ..صحيحة لكن
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هـل تــتكلم عـن الـذين يؤمنــون هبـذه األحاديــث :  أرجـوك أن جتيبنــي:الـشيخ
أيب يف النـار, أم أنـت تتحـدث : ويصدقون هبا فيقولـون كـام قـال عليـه الـسالم

  هؤالء الذين ينكرون هذه األحاديث?عن غري 
األب املـراد بـه العـم; :  أنا أتكلـم عمـن يقـول هبـا ثـم حيـرف فيقـول:مداخلة

نحـن نقـول النبـي : ًوالعم أصال هو األب, هم يقولون: ألهنم يؤولون يقولون
  ...قال بأن والده يف النارص 

اآلن بـــــارك اهللا فيـــــك خرجـــــت عـــــن ..  اآلن انحرفـــــت عـــــن الـــــسؤال:الـــــشيخ
  .صدد, اآلن دخلت يف موضوع تأويل األحاديثال

  . نعم:مداخلة

نحــن أتينــا بأحاديــث أخــرى رصحيــة الداللــة بــأن بعــض مــن !  طيــب:الــشيخ
  .مات يف اجلاهلية يعذبون يف القرب

  . نعم:مداخلة
فهؤالء كيف يؤولـون هـذه األحاديـث إال بالتـسليم بـأن هنـاك !  طيب:الشيخ

عــذبوا, فــنحن اآلن مــا نريــد أن نــدخل يف العــرب مــن بلغــتهم الــدعوة ولــذلك 
يف متاهـــات خترجنـــا عـــام كنـــا يف صـــدده, والـــرد عنـــدنا واضـــح, لكـــن مـــا بـــني 

إن أيب وأبــاك يف «: قــالص أنــا أؤمــن بــأن النبــي : أيــدينا اآلن شــخص يقــول
ٍـاألب هنا بمعنـى العـم فحينئذ نبـدأ ونـرد عليـه, لـسنا يف : لكن أنا أتأول» النار

واســـــتأذنت ريب يف أن «: ف تفـــــرس حـــــديث األموكيـــــ: هـــــذا الـــــصدد, ســـــنقول
  ..لعله يقول» أستغفر ألمي فلم يأذن يل
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 يأيت بأحاديث يقول أنه مـا مـات وأحاديـث موضـوعة ومكذوبـة مـا :مداخلة
  ....حتى أحيا اهللا له االثننيص مات النبي 
   هذا موقف املسلم?:الشيخ
  ...د عليه?كيف نر...  ليس موقف مسلم, لكن أنا أقول مثل هذا:مداخلة
 ســبق كيــف نــرد علــيهم, اآلن أتينــا بأحاديــث رصحيــة بــأن بعــض مــن :الــشيخ

  .مات يف اجلاهلية معذب
  . نعم, نرد باإليامن بالغيب ونسرتيح:مداخلة
   هل يؤمنون هبا?:الشيخ
  ... لذا جيب عليهم أن يؤمنوا بالغيب:مداخلة
يس هــذا جيــب علــيهم, نحــن لــ: أنــت تقــول!  يــا أخــي بــارك اهللا فيــك:الــشيخ

هـــــل هـــــم يؤمنـــــون هبـــــا, أم تـــــدفعهم : موضـــــع اخلـــــالف, نـــــسأل عـــــن واقعهـــــم
  ..عاطفتهم اجلاحمة التي ال تقف

  . تدفعهم العاطفة:مداخلة
  ..هم ال يؤمنون هبا وإال هو: ًفإذا!  طيب:الشيخ
  . الذين يؤمنون بالغيب ال يستحق املناقشة:مداخلة

سلفية هلـا نـشاط يف ال شـك أن الـدعوة الـ!  لـو سـمحت يـا شـيخ:مداخل آخـر
ا يف بـــالد العجـــم وغريهـــا, ومـــن آثـــار هـــذه  ـــالعـــامل العـــريب واإلســـالمي عموم ً
ًالدعوة جتد مثال املسلمني يف اهلند يبلغون ماليني السلفيني اثنا عرش مليون 
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اثنــا عــرش مليــون يف اهلنــد, .. اثنــا عــرش مليــون يف باكــستان.. ًمــثال بــنجالديش
  :...أكثرهم عوام, يعني

  .احلمد هللا ذلك ما نبغي :الشيخ
  . هذا يشء:مداخلة
  . طيب:الشيخ

تتمثــــل يف نــــرش ..  هــــؤالء الــــسلفيون حــــركتهم تتمثــــل يف اخلطابــــة:مداخلــــة
الكتـــب مرتمجـــة التـــي تبلـــغ العـــوام وغـــري العـــوام, هـــذا عـــىل مـــستوى واحـــد, 
العامي والعامي يأيت إىل هذا الكتاب يدعو إىل التوحيد وحيارب الرشك أنا 

هـــل يعـــذر : يقـــرأ هـــذا وال يعمـــل, يكتـــب... ي بـــنفس املـــستوىاقتنعـــت, أخـــ
  ...هذا

  . ال يعذر إذا قدمت إليه العقيدة صحيحة كام جاءت:الشيخ
  ... قدمت له صحيحة:مداخلة
  . ال يعذر:الشيخ
ًيف مــرص مــثال هنــاك نــشاط ســلفي قــوي جــدا!  طيــب:مداخلــة يف الــسودان .. ً

يف األردن عـىل مـستوى .. يف سـوريا نـشاط سـلفي جيـد.. نشاط سـلفي قـوي
: الكتب والدعوة يف املساجد واخلطابـة, جتلـس أمـام أنـاس درجـاهتم يعنـي

متحدة يف الفهم وكذا وكذا, واحد يسمع هذه اخلطبة تقول كلمة احلـق تبـني 
واهللا هـذا كـالم حـق وسـلم, هـذا أخـوه يف نفـس : التوحيد الرشك البدعـة, قـال

 يــــرشح ال إلــــه إال اهللا وبــــني املــــستوى, مثلــــه ســــمع هــــذا الكــــالم احلــــق الــــذي



@Þé§bi@Š‰ÉÜa@lbnØ 
 ١٠٨ 

مـــا يقبـــل, هـــذا قامـــت عليـــه ! هـــذا وهـــايب: التوحيـــد مـــن الـــرشك, يـــرفض يقـــول
  احلجة أو ما قامت?

هـذه حيــاة عــشناها نحــن يف سـوريا, لكــن ملــاذا تــدع !  بــارك اهللا فيــك:الـشيخ
ًاجلانــــب اآلخــــر الــــسلبي الــــذي ال شــــك فيــــه? رضبنــــا لكــــم مــــثال بالقاديــــانيني 

 األوربيـــون الـــذين جـــاءهتم الـــدعوة اإلســـالمية بطريـــق ودعـــوهتم, هـــل هـــؤالء
  القاديانيني قامت عليهم احلجة?

  . ال:مداخلة
  . هذا هو:الشيخ

 أنــــا مــــا أعــــرض هــــذا, أعــــرض فــــيمن بلغــــتهم الــــدعوة عــــىل الوجــــه :مداخلــــة
  .الصحيح
 وأنا معك يف هذا بارك اهللا فيك, لكن املشكلة ليس يف هذا النوع, :الشيخ

  .الثايناملشكلة يف النوع 
عـن كثـري مـن العـوام إن عـوام ] نتكلم[ انتهينا من الثاين هذا نعرفه, :مداخلة

يف هذا املجال خيطب واحـد, .. يف هذه املدرسة.. أمامي يف هذا املسجد
كلهم يف مـستوى واحـد, هـذا يقبـل احلـق وهـذا يرفـضه : يقدم هلم كتب يعني

 ضــالل وحتريــف ويعارضــه بتهمــة أن هــذا وهــايب وهــذا الكــالم الــذي يقولــه
واهللا هذا كالم سليم وهذا كالم حق يقـوم عـىل : لكالم اهللا, بينام اآلخر يقول

ــقــال اهللا قــال رســول اهللا, تقبل هــذا ورفــض هــذا, هــل نفهــم إخواننــا أن هــؤالء  َّ َ َ
وإن ســميناهم عــوام إهنــم قــد قامــت .. والــذي ســميناهم عــوام عنــدهم عقــول
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 هلـم مـا دامـت قـد بلغـتهم الـدعوة ًعليهم احلجـة ومل تكـن عـاميتهم هـذه عـذرا
  ...عىل املنهج الصحيح عن طريق الكتب أو عن طريق

.. بلغــــتهم الــــدعوة انتهــــى األمــــر.. بلغــــتهم الــــدعوة!  حوهلــــا ندنــــدن:الــــشيخ
.. بلغتهم الدعوة غري سليمة انتهـى األمـر.. بلغتهم الدعوة سليمة انتهى األمر

  .ً واضحة جداًما بلغتهم الدعوة مطلقا انتهى األمر, املسألة
  ) ٠٠: ٣٠: ٠٦/ ٣٦٣" (اهلدى والنور"
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z٢١x 
أستاذنا سؤال آخر, قضية أهل الفرتة, هل يمكن أن نعرف حتديد من هم أهل الفرتة, : سؤال

وقــضية اآليــات التــي جــاءت تبــني أنــه مــا مــن أمــة إال خــال فيهــا نــذير وكــذا, كيــف جيمــع بــني هــذه 
 هـل هـم داخلـني يف أهـل الفـرتة أم ال? جـزاك اهللا صلنبـي األمور حتى نعرف أنـه مـا كـان قبـل ا

 ً.خريا
ٍ كأنك تعني بمن هم أهل الفرتة, ليس كأفراد وإنام كجامعة, لعلـك :الشيخ

  تقصد هذا?
  ...:مداخلة

ً ال حتيد عن اجلواب, إما أن تقصد أفرادا وهذا أستبعده عنك, وإما :الشيخ
ًأن تقصد مجاعة أو أمة أو عرصا معينا, فام   ذا تعني?ً

 احلقيقة أنا سؤايل أعم أنه قد يكـون مجاعـة ال أقـصد أمـة, إنـام قـد :مداخلة
  .ًيكون مجاعة وقد يكون أفرادا

  .ً مجيل جدا:الشيخ
اآلن يف العرص احلـارض عـرص املدنيـة والعلـم ومـا شـاء اهللا, هـل تعتقـد أنـه 
 أم يمكــن أن يوجــد فــرد يف هــذه املاليــني اململينــة مــن البــرش مــن أهــل الفــرتة

  ال?
  ...  واهللا باعتقادي ال, لكن بعض الناس الذين:مداخلة
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 دعك والناس, أنا أحكي بيني وبينـك, ملـاذا تريـد أن تـدخل نفـسك :الشيخ
  يف معركة الناس?

  ... ال, هم الذين:مداخلة
  ... يا أخي:الشيخ
  . اجلواب, ال:مداخلة
   ال, كيف يعني, حتى نفهم املنفي شو هو?:الشيخ

نفي أنه يف هذه املدنية التـي نعيـشها ال يعقـل أنـه مل يـصل اسـم  امل:مداخلة 
  .اإلسالم إىل الناس بمجموعه العام

َ أكلها:مداخلة ْ َ َ.  
َ ال مش أكلها, خرهبا:الشيخ ْ َ ألننـا نـتكلم اآلن عـن فـرد, الـسؤال فـرد, أنـت . َ

تقول يل جمموع, اآلن إذا كان هناك ماليني من أفراد البرش الذي دخلوا سن 
  أال تتــصور أن يكــون فــرد مــن هــذه املاليــني هــو مــن : يــف, الــسؤال كــانالتكل

  أهل الفرتة?
 . نعم موجود:مداخلة
 .ً هذا ينايف ما قلته آنفا:الشيخ
 .ً لعيل فهمتك خطأ يا شيخ:مداخلة
 . معليش عفا اهللا عام سلف:الشيخ
اآلن ممكن أن تتصوروا وجود شـخص يف هـذه املاليـني اململينـة هـو مـن : ًإذا
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 ل الفرتة, ولو وضعنا أمام الواحد نقطة خيتلف األمر عندك?أه

 . ال:مداخلة
  كم صار العدد?.  نقطة عىل اليمني وليس عىل الشامل:الشيخ
  . عرشة:مداخلة
   ونقطة ثانية, ونقط, هل خيتلف اجلواب?:الشيخ
  ... احلقيقة أن اإلشكال:مداخلة
   الكالم يل وليس لك?:الشيخ
  ... ما هو أنت:مداخلة

   ماذا أريد أورطك أم أنقذك?:لشيخا
  ملاذا أنت خايف?

معليش, نحن من عاداتنا يف سـوريا كلمـة طيبـة, الـيل مـا جيـي معـك تعـال 
معه, فأنا سأميش معك, سنعود للشخص األول حتى يـسهل عليـك اجلـواب 

  ًأنه هذا ممكن أن يكون موجودا, ليش?
  . أحسبها بعدم وصول الدعوة له:مداخلة
  . السبب أطلبه منك ال, أنا:الشيخ
  . هو قد يكون تقصري منه:مداخلة
   ال, ال تدخل يف التفاصيل يا أخي, عرفت ما هو السؤال الثاين?:الشيخ
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  . الذي هو سبب كونه من أهل الفرتة:مداخلة
  . أيوه:الشيخ
  . عدم وصول الدعوة له:مداخلة
  . كويس, هذا السبب يمكن أن يتكرر:الشيخ
  . نعم:مداخلة
  .. ممكن نضع نقطة أمام الواحد إىل العرشة ونقطً إذا:الشيخ
  . نعم:مداخلة
  . مع أنه ال أزال عند موقفي, لكن فقط تغيري العبارة:الشيخ

  هذا يف عرصنا, ملاذا خصصت عرصنا?
  ... ألنه عرص:مداخلة
 لوجــود الوســائل هــذه املقربــة للبعيــد التــي كــادت أن جتعــل الكــرة :الــشيخ

لوســائل التــي خلقهــا اهللا, وذللهــا للبــرش, فــام األرضــية كقريــة صــغرية بــسبب ا
إىل آخره, لنعد إىل عرص اجلاهليـة األوىل, .. رأيك قبل عرص العلم والثقافة

  .يمكن أن يكون هناك مثل هؤالء األشخاص الذين مل تبلغهم الدعوة
  . نعم:مداخلة
 طيب, وقبل أن نميض يف الكالم, هل نحن متفقـون أن أهـل الفـرتة :الشيخ
ًن فـــردا أو عـــرشة أو أكثـــر هـــم الـــذين مل تـــبلغهم الـــدعوة, هـــل نحـــن ســـواء كـــا

  .متفقون عىل هذا
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  ... لكن أريد أن أجعل السؤال عام, هل الدعوة املقصود هبا:مداخلة
  ..اهللا حيفظنا من كلمة لكن :الشيخ
 حتـى  ص هل دعوة نبي قبلنا تصدق عليه أم ال بد من دعوة النبي:مداخلة

  .نعتربه من أهل الفرتة
  .أنت رجعت إىل العرص احلارض :الشيخ
ً ال, مــثال حتــى نــشمل يف ســؤالنا مــا كــان قبــل النبــي ملــا ذكرتنــا يف :مداخلــة

  .اجلاهلية اآلن
   ما عالقة اجلاهلية بالنبي, النبي جاء بعد اجلاهلية?:الشيخ
  . أي نعم, قبل:مداخلة
  . طيب, ما اجلواب اآلن:الشيخ

لرســول عليــه الــسالم يمكــن أن يكــون إذا رجعنــا قبــل بعثــة ا: أعيــد الــسؤال
  ..هناك أهل فرتة, يمكن, وهكذا دواليك

  .إىل عهد آدم عليه السالم. ترجع للوراء يعني
ًنحــن نتــصور بوضــوح أن آدم عليــه الــسالم كــان نبيــا يف أوالده, وملــا تكثــر 
وتتناسل أوالده, بحيـث أنـه تـصور أنـه يمكـن أن يكـون هنـاك فـرد أو أكثـر مـن 

  .دعوة آدم عليه السالمفرد ما بلغته 
اآلن أنــــا فــــيام أظــــن أو خييــــل إيل أننــــي أجبتــــك عــــن ســــؤالك بطريقــــة : ًإذا

  .السؤال واجلواب
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  .أستاذي..  نعم, بس يرد سؤال يف ذهني:مداخلة
  . نعم:الشيخ
جــاءت بعـــض األحاديــث تبـــني  ص ً قــضية أنـــه مــثال مـــا قبــل النبـــي:مداخلــة

ُّعمــرو بــن حلــي جير قــصبه«:مثــل ــ ُ أيب وأبــاك يف  «:, مثــل حــديث»ريف النــا.. َ
, يعنـي هـؤالء كيـف يفهـم اآلن »اسـتأذنت ريب يف أمـي«, مثـل حـديث )١(»النار

مثـــل عمـــرو بـــن حلـــي دخولـــه النـــار, أو أن أيب وأبـــاك يف النـــار, هنـــا اإلشـــكال 
َالذي ورد يف ذهنـي, أنـه هـل نعتـربهم أهـل فـرتة, إن اعتربنـاهم أهـل فـرتة فلم  ِـ َ

  عذبوا?
  .ت معي أن أهل الفرتة هم الذين مل تبلغهم الدعوة أنت اتفق:الشيخ
  . نعم:مداخلة
 ألست تربط يف ذهنك ويف عقيدتك أن كل من كان من أهـل الفـرتة :الشيخ

  .فهو ال يعذب يف النار
  . نعم:مداخلة
 طيب, فكلام جاءك نص عن شخص أنه يعذب يف النار سرتفع مـن :الشيخ

bŞä×@bflßflë@@﴿: ول يف رصيــح القــرآنذهنــك أن هــذا مــن أهــل الفــرتة; ألن اهللا يقــ
bÛìŽfl‰@flsflÈžjflã@óŞnfly@fĺ čiğ̂ flÈŽß﴾)١٥:اإلسراء(.  

                                                 
 ).٢١٣٨رقم(ومسلم ) ٣٣٣٣رقم( البخاري )١(
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 يف أي شخص هذا يف النار, يساوي بلغته الـدعوة  ص قول الرسول: ًإذا
  .ًوكفر هبا فهو يف النار, املسألة واضحة جدا

  . يعني االستثناء ألشخاص وليس للمجموع:مداخلة
اص مــن حيــث اإلخبــار عــنهم, ولــيس مــن إخبــار  االســتثناء لألشــخ:الــشيخ

ًالعام الشامل الذي خيتم كـل قـرن مـثال أو كـل مجاعـة أو كـل أمـة, هـؤالء إىل 
  .اجلنة وال أبايل, وهؤالء إىل النار وال أبايل, ليس عندنا هذا التقسيم

  .ً جزاك اهللا خريا:مداخلة
   واضح?:الشيخ
  . نعم:مداخلة
تتدرج إىل الوصــول إليــه ألمهيتــه,  لكــن هنــاك يشء ظننــت أنــك ســ:الــشيخ

ًيمكــن نحــن اآلن أن نتــصور أناســا بلغــتهم الــدعوة اإلســالمية, ومــع ذلــك فأنــا 
أقول ما بلغتهم الدعوة اإلسالمية, ومعنى هذا الكالم أنه ينبغي أن نستحـرض 
يف أذهاننا أن كل فرد أو كل طائفة أو مجاعة ال نستطيع أن نقول إهنم بلغتهم 

بلغــــتهم صــــافية غــــضة طريــــة كــــام أنزلــــت, وهــــذا مــــن الــــصعب الــــدعوة إال إذا 
بمكـــان; ألنـــك تعلـــم اليـــوم أن هنـــاك طوائـــف يـــدعون اإلســـالم ويـــدعون إىل 
اإلســالم, وهــم إمــا بريئــون مــن اإلســالم بــراءة الــذئب مــن دم ابــن يعقــوب كــام 
ًيقـال يف املثـل العــريب القـديم أو أهنـم ضــلوا ضـالال بعيـدا عــن قـسم كبـري مــن  ً

  .ن كانوا ال يزالون حمسوبني يف دائرة اإلسالماإلسالم,وإ
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أضــــل هــــذه الطوائــــف هــــم البهــــائيون, ثــــم يــــأيت مــــن بعــــدهم القاديــــانيون, 
ًالقاديانيون أشد رضرا عىل املجتمع, جمتمـع أمـة الـدعوة كـام يقـول العلـامء 
وال أريــد املجتمــع اإلســالمي, بــل األمــم القائمــة املكلفــني اليــوم باالســتجابة 

ًؤالء البهــائيون أرض مــا يكونــون ألهنــم نــسفوا اإلســالم نــسفا, لــدعوة احلــق, هــ
ومــا أبقــوا عليــه مــن يشء, بيــنام القاديانيــة يــصومون وحيجــون ويــصلون, كــل 
يشء يفعلوه مثل أهـل الـسنة واجلامعـة, ولكـن عنـدهم عقائـد أخـرجتهم عـن 
دائــرة اإلســالم, فهــم مرتــدون عــن ديـــنهم, لكــنهم خطــريون مــن هــذه الزاويـــة 

ًلمون منــا, بيــنام اخلــالف بيننــا وبيــنكم أنكــم فهمــتهم نــصوصا عــىل بــأهنم مــس
  .وجه خطأ يف رأينا, ونحن نرى الصواب فيام نحن عليه

ًونـــشاط القاديـــانيني هـــو أوســـع مـــا يكـــون انتـــشارا يف العـــامل اليـــوم, وأشـــد 
ًالفرق الـضالة تـأثريا عـىل النـاس, ولـذلك جتـد قاديـانيني مـسلمني يف أملانيـا, 

ً بريطانيا, وأنا شخصيا رأيت هناك مسجد يف بريطانيا مكتـوب يف فرنسا, يف
ًعليه بخط كبري جدا, ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا, فقلـت هـذا مـن نفـاقكم; 
ًألنكــم جيــب أن تقولــوا ومــريزا غــالم أمحــد نبــي اهللا, كــام يقــول الــشيعة مــثال 

, هــؤالء مــا وعــيل ويل اهللا يف أذاهنــم, فهــؤالء الــذين تقــدينوا إذا صــح التعبــري
نــستطيع أن نقــول بلغــتهم دعــوة اإلســالم, بــل هــم ال يزالــون مــن أهــل الفــرتة, 
ًألهنــم مــا بلغــتهم دعــوة اإلســالم عــىل الوجــه الــصحيح, وهلــذا أنــا أذكــر جيــدا 
حيـــنام انتـــدبنا للتـــدريس يف جـــامعتكم وملـــا تفـــتح أبواهبـــا للتـــدريس, كنـــا يف 

امعة, فأثريت هذه النقطة, سهره كهذه السهرة بحرضة مجاعة من أساتذة اجل
ًادعى بعضهم عجبا, قال ال يا أخي اإلسالم بلغ املرشق واملغرب, هذه كل 
يـــوم صـــباح ومـــساء يف إذاعـــة القـــرآن الكـــريم, قلـــت لـــه يـــا شـــيخ هـــذا القـــرآن 
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الكــريم الــذي نــزل بلــسان عــريب مبــني أهــل العروبــة اآلن ومــدعوا العروبــة ال 
يم, فــــامذا نقــــول عــــن األعــــاجم الــــذين ًيفقهــــون كثــــريا مــــن كــــالم القــــرآن الكــــر

ًيــسمعون هــذه اإلذاعــات لــتالوة القــرآن وال يكــادون يفقهــون منــه شــيئا, هــذا 
ــــه  ــــه بلغــــتهم الــــدعوة, ولــــذلك فيجــــب مالحظــــة هــــذا القيــــد فإن لــــيس معنــــاه أن

  .ًرضوري جدا
  .ً جزاك اهللا خريا:مداخلة
  . وإياكم:الشيخ

  )٠٠: ٣١: ٤٢/ ٦٧٧(و)  طريق اإلسالم٠٠: ٣٢: ٦٣٤/٠٨" (اهلدى والنور"
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z٢٢x؟אאא 
 اليوم يوجد أهل فرتة, تسمع بسكان القطب الشاميل والقطب ]:قال اإلمام[

  اجلنويب?
  . نعم:مداخلة
   هؤالء وكثري من األمريكان وغريهم ما بلغتهم الدعوة, فإن احلقيقة :الشيخ

ـــــذ−  ـــــريت من ـــــا يف اجلامعـــــة اإلســـــالميةوهـــــذه املـــــسألة أث ـــــيس −  ســـــنني وأن , ل
املقــصود ببلــوغ الــدعوة بلــوغ اســمها دون حقيقتهــا, وإنــام املقــصود أن تبلــغ 
ا مــا الــدعوة التــي بعــث هبــا الرســول ســواء خــاتم األنبيــاء والرســل أو مــن  ــقوم ً

 مــن حــديث أيب )١(, فقــد روى اإلمــام مــسلم يف صــحيحهصبعثــوا قبــل النبــي 
مـا مـن رجـل مـن هـذه «: صقـال رسـول اهللا :  عنـه قـالهريرة ريض اهللا تعاىل

فقولـه » األمة من هيـودي أو نـرصاين سـمع يب, ثـم مل يـؤمن يب إال دخـل النـار
عــــىل حقيقــــة دعوتــــه أم عــــىل مــــا : يــــسمع يب, يعنــــي: عليــــه الــــصالة والــــسالم

ًانحرفت هذه الدعوة بالنسبة لبعض املسلمني الذين ضلوا يف فهمها ضـالال 
ًبعيدا أو قريب ًا فضال عن ضالل الكفار متشتتني والرهبان الذين يتعمدون نقل ً

  .الدعوة اإلسالمية إىل أقوامهم عىل خالف عقيدهتا وواقع أمرها
ــلعلكـم مجيعا تعلمــون أن النـصارى مــا يعرفــون جلهـم عــن النبــي إال  ص ً

أنه كـان حيـب النـساء; ألنـه تـزوج فـوق التـسع مـنهن, هكـذا يـصور قسيـسوهم 
                                                 

 ).٤٠٣رقم ()١(
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ألولئــــك األقــــوام الكفــــار, فهــــل هــــؤالء بلغــــتهم دعــــوة ص ا ورهبــــاهنم نبينــــ
الرســـول حيـــنام ال يعرفـــون عنهـــا إال أن نبـــي اإلســـالم هـــو رجـــل حيـــب النـــساء 
وفقــط, ال شــك أن هــؤالء ال تــبلغهم الــدعوة, وأنــا أفــرتض هــذا وهــذه فرضــية 

ال إلـــه إال اهللا : واســـعة, لكـــن مـــن عـــرف اإلســـالم عـــىل عقيدتـــه الـــصافية, منهـــا
لــصحيح, وأن حممــد رســول اهللا كــذلك, فهــذا بلغتــه الــدعوة فــإن مل بمعناهــا ا

  .فهو يف النار: يؤمن فهو بال شك كافر كام قال عليه السالم
الـــــدعوة اإلســـــالمية اســـــمها بلـــــغ آذان كثـــــريين مـــــن األعـــــاجم, أمـــــا : فـــــاآلن

أهنـــم الـــذين مل ... حقيقتهـــا فلـــم تـــصل بعـــد إلـــيهم, لـــذلك ســـمى أهـــل الفـــرتة
وهــــذا » ثــــم مل يــــؤمن يب«: ىل حقيقتهــــا; ألن النبــــي قــــالتــــبلغهم الــــدعوة, وعــــ
ًمن رآين يف املنام فقد رآين حقا فإن الشيطان ال يتمثل «: كقوله عليه السالم

عــىل غــري أوصــافه, وشــامئله التــي كــان عليهــا يف ص  فمــن رأى النبــي )١(»يب
ًفمن رآه مثال شيخا كبـريا كـام وقـع » من رآين«: حياته ما رآه; ألنه يقول ً ًكثـريا ً

أنــا البــارح رأيــت الرســول يف : مــع بعــض النــاس حيــنام يــستفتون علينــا يقــول
رأيته ما شـاء اهللا شـيخ : املنام, ويقص قصة طويلة, كيف رأيته يا أخي? يقول
ما رأيت الرسول; ألن : كبري وجهه مصباح نور, حليته بيضاء إىل آخره, نقول

, أو رآه يمــيش عــىل عكــاز )٢(مــا شــانه تبــارك وتعــاىل ببيــضاء: أصــحابه يقولــون
حــــديثان يفــــضيان إىل : ً إذا)٣(بيـــنام هــــو كــــان يمــــيش وكأنــــه ينــــصب مــــن صــــبب

                                                 
 ).٦٠٥٦رقم(ومسلم ) ٦٥٩٣رقم(ري  البخا)١(
 ).٦٢٢٥رقم( مسلم )٢(
 ).٢٨٧٧رقم( صحيح الرتمذي )٣(
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من رآه يف املنام كام كان هو يف حياته, من سمع بـه كـام كـان : حقيقة واحدة
هــو يف دعوتــه فهــذا وذاك قــد انطبــق علــيهم حــديث الــذي رآه بــصفته فقــد رآه 

ا, والــذي بلغتــه الــدعوة عــىل حقيقتهــا ــحق  فقــد بلغتــه, فــإذا مل يــؤمن فقــد كفــر ً
  .ومأواه النار كام جاء يف احلديث

   الرافضة عوامهم وجهاهلم ينطبق عليهم هذا?:مداخلة
 إذا أنـــتم قـــرصتم معهـــم فهـــم كـــذلك, إذا قـــرصتم معهـــم وهـــم عـــرب :الـــشيخ

أمثالكم ليسوا مسلمني مثل اإليرانيني األعاجم ال يفقهون اللغة العربية, فـإذا 
 الدعوة للـروافض الـذين ابتيـتم هبـم يف عقـر داركـم فـأنتم مـسؤولون مل تبلغوا

  .عنهم, ليس هم املسؤولون
  )٠٠:١٤:٣٠/أ٤٦"(رحلة النور"
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z٢٣xאאא، 
 א؟

نشأ يف بيئة والعيـاذ بـاهللا ًاليل بيموت اآلن من غري املسلمني مثال يف دول أوروبا و: السؤال
ًمشوشا بحيث إنه ما ... فاسدة, وما أحد وصل له الدين اإلسالمي, وإن كان وصل له فوصل له

هل هؤالء يدخلون يف حكم أهل الفرتة أم فيـه اخـتالف .. يرغب أنه يدخل فيه, فال أدري يعني
 كبري?

لـة خاصـة يف  ال, هذا مثل الفرتة الذين مل تـبلغهم الـدعوة, هلـم معام:الشيخ
  .عرصات يوم القيامة

   أما هذول?:مداخلة
 الفــرتة هلـم معاملــة يف عرصــات يــوم أهــل عــم أقــول لــك هـذول مثــل :الـشيخ

  .القيامة معاملة خاصة, فال حيكم هلم هنا بجنة وال بنار
   العرصات تأيت بمعنى الطرق يعني?:مداخلة
  . العرصات ساحة موقف املحرش:الشيخ
ً منهم اآلن يعني, بيكون حقه عىل من مثال?الذي بيموت... :مداخلة ْ َ َ َ  
   ما بيكون?:الشيخ
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ن:  يكـــون حقـــه عـــىل مـــن يعنـــي:مداخلـــة ـــمـــسئول عنـــه م حيتمـــل خطيئتـــه ... َ
  الذي مل يذهبوا له يبلغوه الدين?... ًوإثمه? هل املسلمون يعني مثال

  ً. عن أي نوع أنت عم بتحكي عن النوع اليل سألت عنه أوال:الشيخ
ًو نفس السؤال اليل فيه, الذي يموت مـثال يف فرنـسا مـن أمريكـا  ه:مداخلة

  ّمن بريطانيا من أملانيا إىل ما شابه ذلك, وما عنده يعني من يوصله الدين
   اهللا هيديك, أنت حكمت هذيك الساعة إنه هذول عليهم إثم?:الشيخ
   كيف?:مداخلة
   حكمت هذيك الساعة إنه عليهم اإلثم?:الشيخ
  .ًني اليل مثال ما بلغوهم هذا قصدي إثم يع:مداخلة
 أنا عارف لقصدك اهللا هيديك, هل فهمت مني إنه هذول اليل ماتوا :الشيخ

  ومل تبلغهم الدعوة آثمني?
  . ال ما فهمت هكذا:مداخلة
  فهمت أهنم غري آثمني?!  طيب:الشيخ
  . نعم فهمت:مداخلة
  إنه من يتحمل إثمهم?: ً فإذا كيف تقول:الشيخ
  .  صحيح أيوه:مداخلة

  ) طريق اإلسالم٠٠: ٣٥: ٢٧/ ٣٢٦"(اهلدى والنور"
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z٢٤xאא 
ً﴿وما كنَّا معذبني حتى نبعث رسوال﴾: نحن نقرأ قول اهللا عز وجل: مداخلة ُ َ ُ ََ َِّ ْ َ َ ََ َّ َ ِ  ).١٥:اإلرساء(ُ
  . أي نعم:الشيخ
رش يعيـشون يف معـزل عـن  ونرى أن يف هذه األيـام املاليـني مـن البـ:مداخلة

  .أي نعم, فاحلقيقة وقد انقطع الوحي, وما عاد الرسل يأتون... العلم
čÛflÍÜfli@žåflßflë@čéči@žá×fl‰č̂﴿ :مداخلة ãd﴾)١٩:األنعام(.  
ً أي نعـــم, وطبعـــا نحـــن نعـــرف حكـــم أهـــل الفـــرتة يف هـــذه املـــسألة :مداخلـــة

 الــــذي ال بالــــذات, فهــــل يقاســــون هــــؤالء عــــىل أهــــل الفــــرتة, ومــــا هــــو الــــيشء
  ًيؤاخذون به رشعا?

 هـــو يف اعتقـــادي ال خيفـــاك أن علـــة التكليـــف, منـــاط احلكـــم عـــىل :الـــشيخ
  .طائفة من الناس أو شعب من الشعوب أو أمة من األمم

مـع مالحظـة : ً عفوا يا شـيخنا, تكملـة للـسؤال وأسـتميحكم وأقـول:مداخلة
 يؤذن باالستغفار أن الرسول عليه الصالة والسالم ذكر بأن أباه يف النار, ومل

  .ألمه, فهذه املسألة نريد توضيحها
 أردت أن أقول أن مناط احلكـم يف املؤاخـذة وعـدمها, هـو وصـول :الشيخ

الــدعوة وعــدم وصــوهلا, فــأي مجاعــة أو أي شــعب أو أي أمــة نفــرتض أهنــا مل 
خلــــاتم ... تبلغهــــا دعــــوة الرســــول عليــــه الــــسالم, وهــــذا الــــذي هيمنــــا بالنــــسبة
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 ذاك يرتفـــــــع القلـــــــم عـــــــن هـــــــؤالء فـــــــال يؤاخـــــــذون بكفـــــــرهم حـــــــني] األنبيـــــــاء[

وبــضالهلم, مــا دام أننــا افرتضــنا أهنــم مل تــبلغهم دعــوة الرســول عليــه الــسالم, 
čÛ@@@flÍÜfli@žåflßflë@čéči@žá×fl‰č̂﴿: ًفالشيخ حممد جزاه اهللا خـريا ذكـر اآليـة ãd﴾) ١٩:األنعـام( ,

ذه املــسألة وهــذه اآليــة فيهــا لفــت النظــر لــبعض النــاس الــذين يستــشهدون هلــ
flæìÜčÏbË@žáŽèÏ@žáŽçŽúbflie@fl‰č̂﴿: بمثل قوله تعاىل ãc@bflß@bĆßžìÓ@fl‰č̂ äŽnčÛ﴾)٦:يس(.  

يتبـــادر إىل الـــذهن أهنـــم مـــن أهـــل : ًمـــا دام أن آبـــاءهم مل ينـــذروا, فـــإذا: ًإذا
  .الفرتة

čÛflÍÜfli@žåflßflë@čéči@žá×fl‰č̂﴿: ًأوال اآلية عطفت, قال: أنا أقول ãd﴾) هـذا , و)١٩:األنعـام
ًيعنـــي أن النـــذير ال يـــشرتط يف إقامـــة احلجـــة أن يكـــون اتـــصل بـــالقوم مبـــارشة 
ًبجــسده وصــوته ودعوتــه, هــذا طبعــا واقــع ولكــن لــيس رشطــا, إنــام املهــم أن  ً
تبلغهم الدعوة, والذي يؤكد لنا هذا أن أي نبي وبخاصة خاتم األنبياء لو أتى 

ًقومـــا وبـــرشهم وأنـــذرهم, لكـــن فـــيهم رجـــل أصـــم, فـــإذا ذا جـــاءه الرســـول هـــ: ً
مبـــارشة, لكـــن لـــيس هـــذا هـــو املقـــصود, لكـــن أن تـــصل الـــدعوة إليـــه, وهـــذا 
باعتبـاره أصـم أو باعتبـاره أمحـق, ونحـو ذلــك, فهـو غـري مؤاخـذ ألنـه مل تبلغــه 

  .ًالدعوة, مع أنه شخص الرسول اتصل به, فالعكس بالعكس متاما
čÛ@žá×fl‰č̂﴿: سابقةوأنا أقول هبذه املناسبة هلؤالء الذين يتمسكون باآليـة الـ ãd

flÍÜfli@žåflßflë@čéči﴾)١٩:األنعام(:  
bflß@bĆßžìÓ@fl‰č̂@@﴿: نحن اآلن املسلمني عىل هذا الفهم الضيق لآليـة الـسابقة äŽnčÛ

@@@@@flæìÜčÏbË@žáŽèÏ@žáŽçŽúbflie@fl‰č̂ ãc﴾) نحـن أيـضا مـا جاءنـا مـن نـذير, لكـن نحـن )٦:يـس ,ً
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َّجاءتنـا الـدعوة, بلغتنــا, ولـذلك فــنحن مكلفـون,  وإذا مل نــستجب فنكـون غــري ُ
  .معذورين

ًنفــس الكــالم يقــال متامــا بالنــسبة ألهــل الفــرتة قبــل الرســول عليــه الــسالم, 
ًومنــه نــستطيع أن نأخــذ جــواب احلــديثني الــذين ذكــرهتام آنفــا, ال نــستطيع أن 
نقـــول أن الـــذين كـــانوا قبـــل الرســـول عليـــه الـــسالم كلهـــم مـــن أهـــل الفـــرتة, وال 

ليسوا من أهل الفرتة, ال نستطيع أن نقطع بأن كل فـرد نستطيع أن نقول كلهم 
مــن أفــراد العــرب الــذين كــانوا قبــل الرســول بلغتــه الــدعوة, كــام أن العكــس ال 

  .نستطيع أن نقوله, أن كل فرد من أفراد هؤالء ما بلغتهم الدعوة
ًالقــضية مربوطــة بــالبالغ وعــدم الــبالغ, إذا كــان هــذا بينــا كــام تعلمــون, : ًإذا

ًإذا جاءنــا خــرب عــن الرســول عليــه الــسالم صــحيح بــأن فالنــا كــان : قــولحينئــذ أ
bflßflë@﴿ًمن أهل اجلاهلية وهو يف النار, نحن نقطع فورا أن هـذا بلغتـه الـدعوة, 

bÛìŽfl‰@flsflÈžjflã@óŞnfly@fĺ čiğ̂ flÈŽß@bŞä×﴾)وال خيفاكم أن هذه اآلية تعني أيضا )١٥:اإلسراء ,ً
ًرسوال إما مبارشة وإما بدعو إن «: ته, فإذا سـلفت هنـاك أحاديـث مثـل حـديثً

حيكــم عــىل نــاس مــاتوا يف اجلاهليــة قبــل بعثــة الرســول » أيب وأبــاك يف النــار
ًعليـــه الـــسالم, فـــذلك يعنـــي متامـــا أن هـــؤالء بلغـــتهم دعـــوة التوحيـــد, ولـــذلك 

  .)١٤:النمل(﴾žáŽèŽÐžãc@bflèžnfläÔžîflnžaflë@bflèči@aëŽ†flzfluflë﴿: جحدوا هبا, كام قال تعاىل
اليوم كام أرشتم, أمم يف الـشامل القطـب الـشاميل, القطـب اجلنـويب, بـل 
ًأوروبــا, بــل أمريكــا إىل آخــره, ال يعرفــون عــن اإلســالم شــيئا, واحلقيقــة كــام 

إن أنـــسى فلـــن أنـــسى, وأول لقـــاء كـــان بينـــي وبـــني بعـــض األســـاتذة يف : يقـــال
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ل العلــــم  ألول ســــنة أظــــن, يف نفــــس اجلامعــــة يف مجاعــــة مــــن أهــــIQHاجلامعــــة
ًوحممـــد أمـــان تـــذكره جيـــدا, أثـــريت هـــذه القـــضية, وأنـــا بينـــت وجهـــة نظـــري 
باختصار حسب ما سمعتم بيشء من التفصيل, قال الشيخ املشار إليه بأنه ما 
نــستطيع أن نقــول أنــه مل تــبلغهم الــدعوة اليــوم األوربيــون واألمريكيــون ونحــو 

ًت لــيال هنــارا, قلنــا لــهذلــك; ألنــه مــا شــاء اهللا اآلن القــرآن يــتىل يف اإلذاعــا يــا : ً
شيخ, اهللا هيدينا وإياك العرب ال يفهمون الكـالم هـذا حتـى يفهمـه األعـاجم, 

, )٢- ١:اإلخـالص (﴾ć†flyc@ŽéÜÛa@flìŽç@žÝÓ@L@@Ž†flàŞ–Ûa@ŽéÜÛa@@@@@@﴿: فإذا قلـت لألعجمـي, قـل
ســيقوهلا ولكــن بــيشء مــن الــصعوبة, لكــن هــل يعلــم أن هــذا هيــدم الــصليب 

  ., ال يدري وال يفقه أي يشءواملعبود بالباطل
ليس املقصود ببلوغ الدعوة ألفاظها, وإنام املقصود معـاين الـدعوة : ًفإذا

  .وحقائقها
   سامعها عىل الوجه الذي حيمله عىل:مداخلة
 هو كـذلك, هـذه حقائقهـا, وهلـذا أن أقـول اليـوم كثـري مـن املـرشكني :الشيخ

ً أندادا وهم ال يعلمـون, الذين نراهم يف ضالل مبني, ويرشكون وجيعلون هللا
  ...املرشكني األولني وهم يعلمون

ال نستطيع أن نحكم هلم بنار; ألن الذي يقيم احلجة عليهم املشايخ : ً إذا
ًالــذين حييطــون هبــم هــم ســبب بالغهــم, يــسموا االســتغاثة كــام تعلــم توســال, 

  .ونحو ذلك من الضالالت, واالنحرافات, فهؤالء ما بلغتهم الدعوة

                                                 
 .اجلامعة اإلسالمية: أي) ١(
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: عـــىل هـــذا شـــيخنا نحمـــل قـــول النبـــي عليـــه الـــصالة والـــسالم: ً إذا:مداخلـــة
ًال يـــسمع يب هيوديـــا وال نـــرصانيا مـــن هـــذه األمـــة ثـــم ال ! والـــذي نفـــيس بيـــده« ً

  .»يؤمن يب إال دخل النار
  املقصود به?] ما[هذا السامع : ًإذا

  . السامع احلق:الشيخ
flëflåčß@ć†flyc@žæg@@fĺ﴿: ً الذي عناه اهللا أيـضا بقولـه تبـارك وتعـاىل:مداخلة č×Šž’ŽàÛa@

Žéfläflßdflß@ŽéžÌčÜžic@ŞáŽq@čéÜÛa@flâý×@flÉflàžflí@óŞnfly@ŽêžŠčudÏ@Úfl‰bflvflnža﴾)٦:التوبة(.  
  . أي نعم:الشيخ
الرســول :  هنــا ســؤال يــا شــيخنا متــصل هبــذه املــسألة بالــذات, وهــو:مداخلــة

ودانه أو ينرصانه أو ما من مولود إال يولد عىل الفطرة, فأبواه هي«: يقولص 
  .إىل آخر احلديث» ...يمجسانه كام تولد البهيمة هبمية

bflèžîÜflÇ@flbŞäÛa@flŠİÏ@ïčnÛa@čéÜÛa@ñflŠİčÏ@@@﴿: ويف سورة الروم قول اهللا تبارك وتعـاىل
@@ŽáğîÔÛa@Žåíğ†Ûa@ÙčÛfl‡@čéÜÛa@ÕÜfl‚čÛ@flÝíč†žjflm@ü﴾)ويف , هـذه الفطـرة التـي يف اآليـة )٣٠:الروم

  هذا احلديث, أليست تعني فطرة التوحيد?
 فيها خالف هذه, منهم من يقول هذا, وهذا هو الظـاهر, ومـنهم مـن :الشيخ

  .يقول استعداد لتقبل دعوة احلق, لكن األول هو األرجح
 فإذا كان األمر كذلك, فهل يصح لنـا أن نقـول بأنـه يمكـن أن نقـسم :مداخلة

و للنجــــاة والعــــذاب, نقــــسم النــــاس إىل األمــــر بالنــــسبة للــــدعوة إىل قــــسمني أ
أهل الفـرتة ومـن يـشبههم يف أي زمـان يـأيت مـن بعـد النبـي عليـه : قسمني وهم
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من كان يف نفسه هـذه الفطـرة لـن تتغـري ولـن تتبـدل, : الصالة والسالم, فنقول
ومل يبلغه الدعوة, ومل تكن قد بلغته الدعوة, فهذا يعد من الناجني, ومن كان 

ه فطرة التوحيد, ومل تبلغه التوحيد, فهذا يعترب غري نـاجي, قد تغريت يف نفس
  فهل يمكن أن يقال هذا?

 مــن الناحيــة النظريـة بــال شــك يمكـن أن يقــال هــذا, لكـن مــن الناحيــة :الـشيخ
َالواقعية يا ترى إذا ترك اإلنسان خاصة إذا كان يف جمتمع منحرف, هل يظل  ِ ُ

, فأبواه هيودانه أو ينرصانه أو عىل فطرته, أنا أتصور أن احلديث الذي ذكرته
يمجسانه, يعطـي أن الرتبيـة هلـا تـأثري, فمـن الناحيـة النظريـة; هـو كـام تقـول مـا 
ُأرشك مــع اهللا أحــدا, فهــو نــاجي بفطرتــه األصــيلة يف نفــسه, لكــن تصور األمــر  ُّ َ َــ ً
ًكـــأمر واقـــع, أنـــا أســـتبعده جـــدا, إال إذا تـــصورنا إنـــسان مـــن العـــرص احلجـــري, 

 هــذه الــرباري وال يعــيش يف بيئــة تــصلحه أو تفــسده, ممكــن يعــيش لوحــده يف
هـــذا أن يعـــيش عـــىل الفطـــرة الـــسليمة ويمـــوت كـــذلك, فعـــىل هـــذا نقـــول هـــو 

  .ناجي
فـــأبواه «:  بـــس نحـــن اآلن نريـــد أن نـــستدرك فقـــرة يف هـــذا احلـــديث:مداخلـــة

املفهـــوم املتبـــادر يف ضـــوء إجـــابتكم : ًإذا» هيودانـــه أو ينـــرصانه أو يمجـــسانه
  هذه, أن األبوين هم اللذان يتحمالن مسؤولية الولد أليس كذلك?الطيبة 
  . نعم, لكن هذا ال ينجي الولد:الشيخ

هـم بـال شـك يـتحمالن مـسؤولية الولــد, لكـن ال ينجـي الولـد مـن العــذاب; 
ًألنــــه إذا كــــان الولــــد مــــات قبــــل بلــــوغ ســــن التكليــــف فهــــذا طبعــــا ال نقــــول أنــــه 

ًهيوديــا أو نــرصانيا أو جموســيا, فــال معــذب, أمــا إذا بلــغ ســن التكليــف ومــات  ً ً
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وأمه كانوا من الضالني هيود أو نـصارى أو جمـوس, ) أباه(عذر له باعتبار أن 
فتحمل اآلباء مـسؤولية األبنـاء يشء, وعـدم مؤاخـذة الولـد يشء آخـر, هنـا ال 
ُبد من التفصيل الذي أملحت إليه; أنه إن كان بلغ سن التكليف فهو مؤاخذ; 

ل عقلـــه يف تفهـــم الـــدعوة, ويعـــود للكـــالم الـــسابق, إذا بلغتـــه, ألنـــه مل يـــستعم
  ...يعني نحن اآلن عندما نتصور

 . نحن نقول يف الذي مل تبلغه الدعوة:مداخلة
 . حينئذ ال فرق بارك اهللا فيك بني الولد وبني الوالد:الشيخ

  معنــــاه أنــــه صــــارت سلــــسلة : ً وهــــذا هــــو الــــذي أريــــد أن أصــــل إليــــه, إذا:مداخلــــة
  وكـــل والـــدين حيمـــالن مـــسؤولية ... هويـــد والتمجـــيس والتنـــصري, ال حـــد هلـــامـــن الت

 .IQHما قبلهام
 .)٢(»من أجرب البعري األول?«:هذا كام قال النبي عليه الصالة والسالم:ًإذا
ً لكــن ال بــد أن نالحــظ أن هــذا التسلــسل ال ينبغــي طــرده ال ســلبا وال :الــشيخ

 واحد من هـؤالء مل تبلغـه الـدعوة, ًإجيابيا, يعني ال نستطيع أن نتصور أن كل
ًفأنت تعرف النصارى الذين يعيشون يف البالد اإلسالمية, كبالد الشام مـثال, 
هؤالء ال أتصور أن نقول عـنهم أهنـم مل تـبلغهم الـدعوة; ألننـا حيـنام نقـول مل 
تـــبلغهم الـــدعوة مـــا نعنـــي تفاصـــيلها, وإنـــام نعنـــي حماربـــة الـــرشك الـــذي هـــم 

وإىل آخــره, هــؤالء يغلــب عــىل .. نــصارى أوروبــا وأمريكــاواقعــني فيــه, بيــنام 
                                                 

 .وكل والدين حيمل مسؤوليتهام من قبلهام:  كذا, ولعله أراد)١(
 ).٨٨٦رقم( صحيح اجلامع )٢(
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الظن أهنم ما بلغتهم الدعوة, لكن مع ذلك ال جيوز أن نطلق هذا النفي; ألنه 
ممكن بعض أفراد من أولئـك إمـا دراسـة شخـصية أو اتـصاالت شخـصية كـام 
نعلم عن بعض السفراء الـذي كـانوا يرسـلون إىل بعـض الـبالد العربيـة, فتتـاح 

ة يف لقاء بعض العلامء وبعض املشايخ, فتتجىل هلم عـن اإلسـالم هلم فرص
ًحقـائق كــانوا جيهلوهنــا مــن قبـل, فهــؤالء بــالرغم أهنــم مـن أمريكــا مــثال, لكــن 

  .ًهؤالء ال ينساقون مساق أولئك أبدا
فيجــب أن ننظــر إىل املنــاط, مــن بلغتــه الــدعوة فقــد أنــذر, مــن مل ... لــذلك

  .ب يف عرصات يوم القيامةتبلغه الدعوة فكام تعلم له حسا
هنا يا شيخنا سؤال يسرتجع الـسؤال اآلخـر, وهـو إذا كـان هـذا : ً إذا:مداخلة

اإلنــسان, فــسدت فطرتــه بأبويــه وحتــول إىل ديــن الــرشك حتــى بفطرتــه, فهــذا 
ًاإلنــسان إذا بلــغ ســن التكليــف وكــان يف بيئــة كبيئــة ديــار الــشام أو مــرص مــثال, 

ًل مــا فيهــا فهــام لــه أنـه قــادر عــىل نفــي الــرشك وهـو يــسمع هبــذه الــدعوة التــي أقـ
ٌعنه, فإذا مؤاخذ ولو أن أبويه قد أفسدا فطرته ً.  

  . ال شك:الشيخ
 الرسول عليه الصالة والسالم حكم بأن أباه يف النار, وهـذا حكـم :مداخلة
بـــرصيح اللفـــظ والعبـــارة, لكـــن أمـــه مل يـــرصح بأهنـــا يف النـــار, ص قـــىض بـــه 
 أن أزور قربهـا فـأذن يل, واسـتأذنته أن أسـتغفر هلـا اسـتأذنت ريب«: وإنام قال

  ً, فهل هذا أيضا ينبئ عن ما رصح بحق أبيه?»فلم يأذن يل
  .ً طبعا بال شك; ألنه كام ال خيفاك عدم االستغفار:الشيخ
  .﴾čÛ@fláîčçaflŠžig@Ž‰bÐžÌčnža@flæb×@bflßflëčéîčid ﴿:مداخلة
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čçaflŠžig@Ž‰bÐžÌčnža@flæb×@bflßflë@čÛ@fláî@@@@@@@@@@ŽéŞãc@ŽéÛ@flåŞîfljflm@bŞàÜÏ@ŽêbŞíg@bflçfl†flÇflë@đñfl†čÇžìflß@žåflÇ@bÛg@čéîčid@@@ ﴿:الـشيخ
Žéžäčß@cŞŠfljflm@čéÜčÛ@ĞëŽ†flÇ﴾)١١٤:التوبة(.  

فعـــدم اإلذن للرســـول عليـــه الـــسالم باالســـتغفار ألمـــه يعنـــي بأنـــه ال جيـــوز 
  .االستغفار ملرشك

 بـأن أمـه صدم تـرصيح النبـي ً لكن أيضا هل يقال بأنه قـد يلمـح عـ:مداخلة
  يف النار, أهنا يف منزلة دون منزلة أبيه يف النار?

 ال, األمر مسكوت عنه, ممكن كام حدث الرسول عليه السالم عن :الشيخ
ًعمــه أيب طالــب أنــه يف ضحــضاح, هــذا ممكــن, لكــن كــام ال خيفــاك أيــضا أن 

  .اهللا عز وجلاألمور الغيبية ال جيوز التوسع فيها, وإنام نكل األمر إىل 
وإال النتهينــــا إىل مــــا انتهــــى إليــــه القوم,بــــأن اهللا بعــــث أبــــوي النبــــي :مداخلــــة

  ... ص
  . أحيامها له, حتى آمنا به:الشيخ

ستغفر لــــه, ولــــو أيقنــــا أنــــه مل تبلــــغ :  يعنــــي:مداخلــــة َإنــــسان غــــري موحــــد ال ي ْ َ ْ ــــ ُ
  .الدعوة
هــذا ألنــك أنــت لــك الظــاهر, أنــت ال تــدري أن هــذا معــذور أو غــري :الــشيخ

  .معذور, فهو مرشك من حيث الظاهر
ما من هيودي أو نـرصاين مـن هـذه األمـة «: أردت أن أقول بالنسبة حلديث

أنا أقول يف تفسري هذا احلـديث هبـذه املناسـبة, » ...يسمع يب ثم ال يؤمن يب
 يف فرنـسا يف بريطانيـا يف أملانيـا, ًيسمع يب عىل حقيقتي, فإن النصارى مثال
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إىل .. ســمعوا بالرســول عليــه الــسالم, لكــن ســمعوا بــه رجــل دجــال نــسونجي
  آخره,

من «: لكن هم معناه ما سمعوا به عىل حقيقته, دعمت هذا الفهم بحديث
ال بـد أن يكـون ... »ًرآين يف املنام فقـد رآين حقـا; فـإن الـشيطان ال يتمثـل يب

ــــــا ــــــذي رآه يف املن ــــــواردة يف  صم تطــــــابق أوصــــــافه أوصــــــاف الرســــــولال  ال
  .الشامئل
يف : ال بد له أن يرى شـخص الرسـول يف املنـام, لـيس صـورة يقـال لـه: ًإذا

سـمع : (مثل قولـه) رآين: (املنام هذه شخصية حممد عليه السالم, فهنا قوله
كل منهام عـىل حقيقتـه عليـه الـسالم, هنـا مـن حيـث شخـصه, : ًمتاما, أي) يب

  .ن حيث دعوتهوهناك م
  )٠٠: ٢٩: ١٧٩/٠١" (اهلدى والنور"
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z٢٥xא 
ًبالنسبة لألمور الـرشكية, طبعـا يف الشيـشان صـوفيني, وسـألت يف الداغـستان بعـض : سؤال

 أهل العلم عن الدين الذين وصلهم?
   عن?:الشيخ

دعــــوة ..  أم عــــن الــــدين اإلســــالمي كيــــف وصــــلهم يعنــــي, صــــويف:مداخلــــة
الذي وصلهم منذ ثالثامئة سنة الذي هو صوفية فقط هـذا مـا : التوحيد, قالوا

ال إلـه إال اهللا, ولكـن : هـم يقولـون: ًعرفوه, طبعا نـتكلم مـع كبـار الـسن, يعنـي
ًاعتقــادهم اجلــازم إذا مــا يف لــه أســتاذ ال يــدخل اجلنــة, واألســتاذ طبعــا رجــل 

يـا : يقولـون: رب إىل اهللا كقريش, يعنـيًميت, طبعا يسألون األستاذ يعني التق
أســتاذ يــا وقحجــي ينــادون األوليــاء, هــذا الــذي وصــلهم ال يعرفــون غــري هــذا, 
كبار السن معظمهم يرفـضون مـا نقولـه بالنـسبة لـال إلـه إال اهللا, ولكـن الـصغار 

يف بعضهم يقولون .. يتقبلون احلمد هللا, يعني هؤالء احلكم يا شيخ, هل هم
  أهنم مرشكون?

 نحــن ذكرنــا أكثــر مــن مــرة أن اإلســالم يبنــي أحكامــه عــىل الظــواهر, :شيخالــ
ًويدع البواطن هللا عز وجل, واإلسالم كام تعلمون مجيعا له رشوط وأركان, 
ًفكل من اعرتف هبا حسب مسلام, وقد يكون اعرتافه نفاقا, فنفاقـه بينـه وبـني  ً

 ذكرهتم أتصور من ربه اهللا حياسبه, ونحن ليس لنا إال الظاهر, فهؤالء الذين
بعيد وما رأيتهم, لكني رأيت أمثاهلم يف بعض البالد األخرى, ال شـك أهنـم 
ـــــــصومون  ـــــــصلون وي ـــــــه إال اهللا وأن حممـــــــدا رســـــــول اهللا وي ـــــــشهدون أن ال إل ًي
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هـــم جـــاءوا بأركـــان اإلســـالم اخلمـــسة, ثـــم هـــم يؤمنـــون بـــاهللا : ًوحيجـــون, إذا
ة, لكـن بـال شـك يـسيئون فهـم وكتبه األركـان املعروفـة اإليامنيـ.. ومالئكته و

  .كثري من هذه الرشوط أو األركان
ًشهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا, فإن معنى ال إلـه : أول ذلك

ًوأن حممــدا رســول اهللا, أننــا ال : ال معبــود بحــق يف الوجــود إال اهللا, ومعنــى: إال اهللا
املعنى يف الشهادة األوىل, وهذا نعبد اهللا إال بام جاء به رسول اهللا, فمن حقق هذا 

فـإذا «: ًاملعنى يف الشهادة األخرى يكون مسلام ويصدق عليه مـا قالـه عليـه الـسالم
  .»ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا فلهم ما لنا وعليهم ما علينا: قالوا
هــــــؤالء نحــــــن نــــــسوقهم مــــــساق املــــــسلمني, أمــــــا اهللا عــــــز وجــــــل فهــــــو : ًإذا

 نحـن نفـرق هنـا بـني هـؤالء املـساكني الـذين مل املحاسب هلـم هـو أعلـم هبـم,
تبلغهم دعوة احلق التي نسميها نحـن بالـدعوة الـسلفية, وبـني كثـري مـن هـؤالء 
العرب الذين يعيشون يف البالد العربية وقد سمعوا دعوة احلق ثم جحـدوها 
وأنكروهــا, فأعتقــد أهنــام أي الفــريقني ليــسوا ســواء عنــد رب العــاملني; ذلــك 

مل تبلغهم الدعوة, وربنا عز وجل : ًاألول يعترب جله عذرا هلم أيألن الفريق 
bÛìŽfl‰@flsflÈžjflã@óŞnfly@fĺ﴿: يقول čiğ̂ flÈŽß@bŞä×@bflßflë﴾)١٥:اإلسراء( .  

ً, إما رسوال بشخـصه )١٥:اإلسراء(﴾bÛìŽfl‰@flsflÈžjflã@óŞnfly@@﴿: وهبذه املناسبة أقول
, نحـن مـا جاءنـا رســول, ودعوتـه أو بدعوتـه دون شخـصه كـام هـو شــأننا اليـوم

لكن جاءتنا دعوة الرسول, فاحلجة قائمة علينا, لكن ليس كل فرد يف العامل 
 قد قامت احلجة عليه كأمثال هؤالء − كل العامل اإلسالمي وغري اإلسالمي− 

  . الذين ما عرفوا اإلسالم إال من الزاوية الصوفية
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لنسبة للمريض, لذلك نحن موقفنا بالنسبة هلؤالء حقيقة موقف الطبيب با
فهو شفيق عىل مريضه وحريص عىل شفائه; وذلك بام يقدم إليه من أدويته, 
ِهؤالء جيب العناية هبم أن يفهمـوا القـرآن ولـو بلغتهم, وأظـن مهـام بلـغ هبـم  ِ َـ ُ ِ
اجلهل والتشبث بالتصوف فالبد أهنم سمعوا بشيئني أحدمها القرآن واآلخر 

القــرآن ..  اإلســالم هــو القــرآن والــسنةًالــسنة, فحينئــذ يدنــدن حــوهلم دائــام أن
ولــــو بقــــي الداعيــــة بيــــنهم ســــنني حتــــى يغــــرس يف .. القــــرآن والــــسنة.. والــــسنة

أذهــاهنم أن اإلســالم قــال اهللا قــال رســول اهللا, فــإذا مــا غرســت هــذه النــواة يف 
قلوهبم يبدأ الداعية يفهمهم بعض األمور املتعلقة بالكتاب والسنة وبخاصة 

التوحيــد, مــا معنــى ال إلــه إال اهللا, وهــذه العقيــدة واحلمــد هللا ًمــا ذكرتــه آنفــا مــن 
, )٣٥:الصافات(﴾flæëŽŠčjØflnžflí@ŽéÜÛa@bÛg@fléÛg@ü@žáŽèÛ@flÝîčÓ@afl‡g@@@@@@@﴿: ًبينة جدا يف القرآن الكـريم

ال إلــه إال اهللا يــستكربون, فيبــني هلــم مــا : املــرشكون هكــذا إذا دعــوا أن يقولــوا
ً نظرهم الفرق بني ما يعنيه القرآن والسنة أيضا عن معنى هذه اآليات, ويلفت

  .الرسول عليه السالم وبني ما هم عليه مما ورثوه عن آبائهم وأجدادهم
يتعلــــق بالداعيــــة, واآلخــــر يتعلــــق هبــــؤالء : املهــــم شــــيئان اثنــــان, أحــــدمها

املدعوين, هؤالء ال حيكم عليهم بأهنم كفار وبأهنم خارجون عن اإلسالم, 
وســنا أن نعتقــد بــال شــك ضــالون عــن اإلســالم, هــذا فــيام يتعلــق حــسبنا ويف نف

ًهبــــم, فـــــيام يتعلـــــق بنـــــا نحــــن كـــــدعاة جيـــــب علينـــــا كــــام مثلـــــت آنفـــــا بالطبيـــــب 
  .واملريض أن نرتفق هبم وأن هندهيم سواء السبيل

  .واحلمد هللا رب العاملني
  ) ٠٠: ٤٤: ٠٠/ ٨٠٩"(اهلدى والنور"



@Þé§bi@Š‰ÉÜa@lbnØ 
 ١٣٧ 

z٢٦xאص אא
אא؟ 

مـن رآين فقـد رآين حقـا فـإن الـشيطان ال يتــمثل « :حـديث, احلمـد هللا رب العــاملني :السـائل
 .اًدثنا فضـيلتنا عن فقه هذا احلـديث جـزاكم اهللا خـريَُحت ]لو[» يب

 ألفــاظ  حـديث صحيح أخرجــه الـشيخان يف صحيحيهــام ولـه]هذا[:الشيخ
إن اهللا تبـــارك وتعـــاىل حفـــظ نبيـــه : كثــــرية مــــتقاربة تــــؤدي إىل هـــذا املــــعنى أي

 ,صىل اهللا عليه وآله سلم أن يتشبـه به الشيطان لبنـي اإلنــسان حــتى يف املــنام
ــــــصمة النبــــــي   ومــــــا ذلــــــك إال ,صوهــــــذه غـــــــاية مـــــــحافظة اهللا عـــــــز وجـــــــل لعـ

 ال يــؤتى املــسـلم يف نـــومه مــن ملـحافظتـــه عــىل رشيعتـــه تبــارك وتعــاىل حـــتى
 مل? عـــلل ذلــك عليــه الــسالم »امـــن رآين يف املـــنام فقــد رآين حـــق« :الــشيطان
ـرب »ال يتــــزيى يب« ويف لــــفظ آخـــــر »فــــإن الـــشيطان ال يتـــــمثل يب«: بقولـــه ــــ وخي ُ

يظنون أنـهم : بعض النـاس ممـن يرون أو يظنون باألحرى أو األصح أن نقول
املـنام ملـجرد أنه خـيل إليهـم أهنـم رأوه يف املـنام  في ص  النبيارأو

وشــــامئله حــــيث ادعــــوا أهنــــم رأوه أجـــابوا  ص فـــإذا مــــا ســـئلوا عــــن أوصــــافه
ا مـــع ًلقـــد وقـــع لنـــا كــــثري, مـــن شــــامئله ص بـــصـفات تــــخالف املعــــروف عــــنه

ووجـــهه وحلــيته  ص رأيـت النبـي: بعض الرائني فكـنا نسأهلـم بعضهـم يقول
ومـــا درى أن هـــذا  ص أنـــه يـــصف حقيقـــة النبـــي, ـــــضاء كـلهـــــا نـــــور يتــوهــــمبي

يدريه ويعـلمه من كـان عىل عــلم  ص الوصـف باطل إىل مـا وصف به النبي
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 فإننـــا نقــرأ يف صــحيح البخـــاري وغـــريه عــن أنــس ,صواســع بــشـامئل النبــي 
ذن كـيف يصـف فإ, ما شـانه اهللا ببيـضاء ص ابن مالك ريض اهللا عنه أن النبي

 وإن كان يضـيف إىل ذلك بأهنـا من نـور ,املرئي يف مـنامه بأن له حلـية بيـضاء
 ا ألنــه كــذب عليــهًوالرســول عليــه الــسـالم ال جيـــوز أن يـــوصف بأنــه كـــان شـــائب

: ويمــــكن أن هـــذا كــــذب يدخــــل يف عــــموم قولـــه عليـــه الـــصـالة والـــسـالم ص
مــن قـال «:  ويف لفــظ آخــر)١(»ه مـن النـار مقعـدأمـن كذب عيل مــتعمدا فليتبـو«

 وهـــذا احلــــديث وإن كـــان ظـــاهره )٢(» مقعــــده مـــن النـــارأعـــيل مـــا مل أقـــل فــــليتبو
 فـال شـك أنـه يـشمل ,التقول عليه بالكـالم عـىل كــالمه عليـه الـصـالة والـسـالم

مـــن الـــشمـائل واألوصـــاف مـــا مل يكـــن عليهـــا  ص ُا أن ينـــسب إىل النبـــيًأيـــض
ه عليه السـالم بأنه كان شـائبا أبيض اللحــية لكــثرة الـشيب يف فمن ذلك وصـف

 ويف روايـة أخـرى عــنه أن ,ا مـن حـديث أنـسًحلـيته فهذا كـذب ملا ذكرتـه آنــف
 فهـــذا الرائـــي الـــذي ...الـــشعـرات البيـــضاء ال يتــــجاوز عددهــــا عـــرشين شعــــرة

 ,صيــر النبــي رأيتــه ذا حلـــية بيـــضاء إىل آخــر كـــالمه يــدل عــىل أنــه مل : يقــول
 »امــن رآين يف املــنام فقـد رآين حــق«: ذلك ألنه يقـول عليـه الـصـالة والـسـالم

يعني بأوصايف وبشـامئيل مـش باخلـيال ال يـطابق ما كـنت عليـه يف : من رآين
 املــــؤولني للـــرؤى وهــــو تــــابعي جــــليل حممـــد ابـــن م لـــذلك كـــان إمــــا,حــــيايت

ـريرة املـــكثر مــن الروايــة عــن أيب هـــريرة يب هــأســريين رحـــمه اهللا الــراوي عــن 
 كـان إذا جاءه شـخص ,ا بإصـابتـه يف تأويل الرؤىً كـان مـشهور,ريض اهللا عنه

                                                 
 ).٤رقم(ومسلم ) ١٢٢٩رقم( البخاري )١(
 ).١٠٩( البخاري رقم )٢(
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املــنام سـأله كــيف رأيتــه? فـيـصفه بــصفات مل  يف ص وادعـى بأنه رأى النبـي
مل تــــر الرســـول لكــــن ذاك : ا هبــــا يف حــــياته فــــيقولًيكـــن عليـــه الـــسـالم مـتـــصف

ـــــه الرســـــول والرســـــول يقـــــولشــــــي ـــــك أن  أي عـــــىل »مــــــن رآين«: طان خــــــيل إلي
وهذا يذكرنا بحـديث آخر وله عالقـة بمسألة أخرى هـامة وهـي هـل  ,حقيقتي

ـا إذا ًا أو قومًتـكون الدعـوة دعـوة النبي صىل اهللا عليه وآله سلم قد بلغت ناس
ـتهم واحلـــالة مــا بلغــتهم حمرفــة عــن حقيقــة الدعـــوة اإلســالمية هــل تـــكون بلغــ

 يكونون ممن يسـميهم العـلامء بأهـل م أ?هذه الدعـوة وأقـيمت عليهم احلـجة
́@óny@@@﴿: الفـرتة ويـنطبق عليهم قول ربنـا عز وجـل يف القرآن î Èß@bä×@bßë

üì‰@sÈjã?﴾  
 مـــا : اجلــــواب بحــــديث يـــشـبه هـــذا احلــــديث مـــن جانـــب ذاك احلــــديث هــــو

قال رسول : حيحه عن أيب هـريرة ريض اهللا عنه قالرواه اإلمـام مسـلم يف ص
 − مــا مــن رجـــل مــن هــذه األمـــة مــن هيـــودي أو نـــرصاين يــسـمع يب «: ص اهللا

 −  ما من رجـل يف هذه األمـة »مـن رآين«:  كام قال−  يسـمع يب − هـنا الشـاهد 
مــن هيــودي أو نـــرصاين يــسـمع يب ثــم ال يــؤمن يب إال دخــل − أي أمــة الدعـــوة 

 يعنـي عـىل »يـسمع يب«:  فقوله عليه الصالة والـسـالم يف هـذا احلــديث»ارالنـ
حــــقيقته وعـــىل حــــقيقة مـــا جـــاء بـــه مـــن الـــدعوة إىل اإلســـالم فـــإذا كــــان ذلـــك 
الرجـــل مــن يـــهودي أو نـــرصاين مل يــسـمع بــه عليــه الــسـالم عــىل حـــقيقته فلــم 

ـوة املحــرفة مل يـؤمن بـه تـبلغـه الدعـوة ألهنـا بلغـته حمرفة فإذا آمــن هبـذه الدعـ
  :عليه السـالم وعىل ذلك نـفهـم حقيقتني مـؤسفتيـن
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أن النــــصارى بخــــاصة يف بـــالد الغــــرب وأمريكـــا حيـــنام : احلــــقيقة األوىل
ـــم مبــرشون وهـــم يف ضـــالل  يقــوم املبــرشون الــذين يــسمـون عــىل غـــري اسمهـ

ا كــــان عليـــه ألقوامــــهم بأوصـــاف مــــخالفة ملـــ ص  حــــينام يـــصفون نبينـــا,مبـــني
إنـــام بعثــت  «:الرســول عليــه الــسالم مــن طـــهر وكـــامل يف األخـــالق كـــام قــال

لقومــهم هبـذه  ص  فحينمــا يـصف املبـرشون نبينـا)١(»ألمتم مكارم األخـالق
 فـــام بلغتــــهم ,األوصـــاف ثـــم كانـــت النتيجــــة أهنـــم مل يؤمنـــوا بـــه عليـــه الـــسالم

مة ودليــل أن املــسلمني رـهوة عـــا ألنـــهم وصــفوه لـــهم بأنـــه كــان ذا شــ;الدعـــوة
يقولــون بأنــه عليــه الــسالم حــرم عــىل أمـــته مــن النــسـاء أكـــثر مــن أربــع بينـــام هـــو 

 أعنــي املبــرشين − فهـــم , تــزوج وجـــمع يف وقـــت واحـــد بــني تــسـع مــن النــساء
 يقولــون فأبــاح النبــي لنفــسه لغلبــة الــشهـوة عليــه مــا حــرم − الكــذابني املفــرتين 

ام يسمع النصـارى مثل هذه األوصاف الكاذبة تـكون النتيجة فحين, عىل أمـته
  ُأنـهم ال يؤمنـون ألنـهم قد وصـف هلم الرسول عىل غـري حقيقتـه هذه املـسألة 

  .األوىل املؤسفة
ـــسألة األخــــرى عـــىل العكـــس مـــن هـــذا ولكــــنها أيـــضا مؤســـفة هــــناك , واملـ

ال إلـــــه إال اهللا وأن طائفـــــة مـــــن املـــــسلمني ينتــــــمون إىل اإلســـــالم يـــــشـهدون أن 
حممدا رسول اهللا ويـصلون وحيـجون ويـزكـون ويصومون ولكـنهم يعـتقدون 
عـقائد باطلـة تــخالف الـرشيعة اإلسـالمية يف كــثري مـن عقائدهــا املعــلومة مـن 
الـــدين بالـــضـرورة أولئـــك هــــم املعروفـــون عنـــد عامـــة املـــسـلمني بالقاديـــانيني 

هلـم عـقائد ضـالة منحرفة عـن اإلسـالم , ينيوالذين يسـمون أنفسـهم باألحـمد
                                                 

 ).١/٧٥(حيحة  الص)١(
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مـــنها اعـتقادهـــم بــأن بــاب النبـــوة بعــده عليــه الــسالم مل يغلــق وأنـــه مفتــوح إىل 
 وأنـه قد جاء واحد منـهم وهـو الذي اتبعوه واغرتوا بـه وابتعـدوا ,قـيام السـاعة

 أحــمد ا غـالمزمـريبا وهـو املعـروف ا جـدًا بعيدًبسبب ذلك عن اإلسالم بعيد
ـــــشاط االق ديـــــاين هـــــؤالء يدعــــــون إىل اإلســـــالم يف تــــــلك الـــــبالد األوروبيـــــة بنـ

عجــــيب مـــع األســــف واستــــطاعوا أن يدخــــلوا يف إسـالمهــــم كثـــري مـــن أولئـــك 
األوروبيــني فاعـــتقدوا مــا اعـــتقدوه مــن جـــواز جمــيء أنبيــاء بعــد الرســول عليــه 

ا ـا قاديانيًن أســلموا إســالما غــالم أمحـد فهــل هــؤالء الـذيزالسالم ومــنهم مـري
 وهــــل ينفعهــــم هـــذا ,ســـمعوا بـــه عليـــه الـــسالم عـــىل حــــقيقته وحــــقيقة دعـوتــــه

مـا من رجـل من هـذه «اجلـواب يف احلديث السـابق , اإلسـالم أم ال ينـفعهـم?
 فمــن »األمــة مــن هيــودي أو نــرصاين يــسمع يب ثــم ال يؤمـــن يب إال دخـــل النــار

ـري مـــا كـــان عليـــه مـــن أخــــالق ومـــن رشيعـــة فهــــو مل عـــىل غـــ ص سمــــع بـــالنبي
يسمـع به وحــينذاك ال يكــون مـن املعـذبني الكــافرين يف النــار ألن احلــجة مل 
تقم عليه وعىل العـكس من ذلك أولئك الذين آمـنوا به عليه السـالم عىل أنــه 
 ,يقـــول بـــأن النبـــوة بعـــده ســــائغة مــــاشية وإىل غـــري ذلـــك مـــن عقائـــد القاديانيـــة
ُولـــسـت اآلن بـــصدد ذكـــر كثـــري منهــــا وإنــــام ذكـــرت هـــذا عـــىل ســـبيل التــــمثيل ُ ,

مــــن رآين عــــىل :  أي»مـــــن رآين يف املـــــنام«:  يف احلــــديث األولصفقولــــه 
 ,حقيقتـــي البدنيـــة وشمــــائيل املحمديـــة فقـــد رآين فـــإن الـــشيطان ال يتــــمثل يب

  النبـيا أنــهم رأوا مـن الـرؤى التـي يدعــي أصحاهبــا فيهـاًوبذلك نعلـم أن كــثري
رئـي كــان جــواهبم أنــهم رأوه يف صـورة مل املوإذا مـا سئلوا عن وصف  ص

 بالرجـــل الــشايب والــذي ً كــام رضبنــا لكــم آنفــا مـــثال,يكــن عليــه الــسالم عليهـــا
وقـع لنـا أننــا : كـذلك مـثال, حلـيته نـور هكذا رأى الرسـول فهـذه رؤيـا شـيطانية
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ـــــه يمــــيش ســــألنا كـــــيف رأيــــت الرســــول فيجـــــيب يمــــيش ) اهلـــــوينة( بــــأين رأيت
 بضعف وهذا خـالف شمـائله عليه الصـالة والسـالم حيـث جـاء فيهــا أن النبـي

كـــان إذا مــــشى فكأنــــام ينــــصب مـــن صـــبب كنايـــة عـــىل أنــــه عليـــه الـــسالم  ص
يميش بقوة فمن رأى أنه يميش عىل ضعف فليس هــو الرسـول عليـه الـسـالم 

 ...احلديثوهكذا جيـب أن نفهـم هذا 

  )٠٠:٢٦:٤٨ /١٧" (- األثر–فتاوى جدة "
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z٢٧xאאא 
א،אא 

, ولكـن مـن مل يـسمع بالرسـول »فمن سمع يب ومل يتبعني دخـل النـار«]: احلديث: [السائل
 ?ص

طوق  اجلواب يف احلديث, احلديث كام يقول علامء األصول له من:الشيخ
, مفهومـــه ومل يـــسمع يب ال يـــدخل النـــار, "وســـمع يب": ولـــه مفهـــوم, منطوقـــه

ًيف كــل عــرص ويف كــل مــرص يوجــد غــري مــسلمني, ســواء كــانوا هيــودا أو : أي
نصارى أو بوذيني أو دهـريني أو أي يشء, غـري مـسلمني, هـؤالء يـدور أمـرهم 

ســول عليــه إمــا أن يكــون بلغتــه دعــوة الر: بــني واحــد مــن اثنتــني ال ثالــث هلــام
السالم أو مل تبلغه, فإذا بلغته عرفت اجلزاء من نفس احلديث, وإذا مل تبلغه 

  فليس له هذا اجلزاء, هذا هو اجلواب عن سؤالك, مايش?
  . مايش:السائل
   أم فيه يشء?:الشيخ
 نحن نسأل عن املصري, هل جيب أن يكون متبع لدين معـني إذا مـا :السائل

عــىل أعاملــه الشخــصية, أو هــل يــصل إىل وصــله ديــن اإلســالم, هــل حياســب 
  ...معرفة اخلالق أو وحدانية اخلالق



@Þé§bi@Š‰ÉÜa@lbnØ 
 ١٤٤ 

ً أنــت يــا أســتاذ احلقيقــة يكــون يف ذهنــك أســئلة كثــرية جــدا تظــن ملــا :الــشيخ
ًتوجه سؤاال واحدا الزم يكون هذا متضمن لكل األسئلة, أنت كان سؤالك ً :

كـذا هـل هـل حياسـب هـل : وإذا مل يسمع, جاءك اجلواب, اآلن جتي وتقـول
ًإلــخ, كــل ســؤال لــه جــواب, مــا فيــه عنــدي مــانع أي إنــسان يــسأل ســؤاال .. كــذا

الــذي عنــدنا جوابــه نجــاوب, وإال وكلنــا العلــم : ويف مطلــع هــذه اجللــسة قلنــا
وإذا مل : ًإىل اهللا عز وجل, لكـن الزم يكـون سـؤال واضـح, سـؤالك أوال قـال

وعيـــد, لكـــن فيـــه يـــسمع, فأخـــذت اجلـــواب, إذا مل يـــسمع ال يكـــون لـــه هـــذا ال
  سؤال ثاين, حدد يل إياه وأنا أجاوب عليه, ما سؤالك الثاين?

 يف أي منطقـه »اإلسـكيمو«, يف ص ناس مل تصلهم رسالة حممد :السائل
  .من مناطق العامل

  . هو قلنا نحن:الشيخ
ًإذا حوســـبوا مـــثال وكـــانوا عـــىل النـــرصانية ...  هـــل اجلامعـــة هـــؤالء:الـــسائل

  انية?حياسبون عىل دين النرص
ســـبق اجلـــواب بـــارك اهللا فيـــك, إمـــا ســـمع باإلســـالم أو مل !  يـــا أخـــي:الـــشيخ

يـــسمع, إذا ســـمع باإلســـالم ومل يـــؤمن فهـــو يف النـــار, إذا مل يـــسمع فلـــيس يف 
  .ال حياسب هذا احلساب الذي حياسب عليه من سمع: النار, أي
  .  بارك اهللا فيك:السائل

  ... حياسب يعني:مداخل آخر
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مح ليس قليل, ألين أنا شاعر أنه مـا أخـذ اجلـواب, مـا دام  ال ال, اس:الشيخ
: أنه مل يسمع بالرسـول عليـه الـسالم فهـو لـيس يف النـار, فـسؤالك اآلن مـا هـو

  هل حياسب? كيف حياسب وهو مل تبلغه الدعوة?
  .ُ نحن نعلم من خالل قراءة التفاسري أن الطفل الصغري حياسب:السائل
   كيف حياسب?:الشيخ
: طفــل, إذا مــات غــري مكلــف: تفــسري القــرآن والتفاســري, إنــسان يف :الــسائل

سنتني أو مخس سنوات عمره أو أقل أو أكثر حتت التكليف أنـه يمـتحن يـوم 
  .القيامة من اهللا سبحانه وتعاىل

   وبعد االمتحان ماذا يكون?:الشيخ
  . يقرر إما جنة أو نار إذا أطاع أو خالف:السائل
  . ال, هذا ما هو صحيح:الشيخ

  . حسب ما قرأت:لسائلا
  .ً ال هذا ليس صحيحا:الشيخ
  . علمه عند اهللا:مداخلة
 هذا علمه عند اهللا, هذا علم اهللا يف القرآن, ماذا يقول ربنا عز وجـل :الشيخ

  .أحلقنا هبم ذرياهتم, من يأيت باآلية: يف القرآن الكريم
žáŽèŽnŞíğ‰Ž‡@žáŽèžnflÈfljŞmaflë@aìŽäflße@flåíč̂@@@@@﴿ :مداخلـة Ûaflë@@@@@@@žåčß@žáŽçbfläžnÛc@bflßflë@žáŽèflnŞíğ‰Ž‡@žáèči@bfläÔflzÛc@æbfl¹hči

žáèčÜflàflÇ﴾)٢١:الطور(.  
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žåčß@žáŽçbfläžnÛc@bflßflë@žáŽèflnŞíğ‰Ž‡@žáèči@bfläÔflzÛc@æbfl¹hči@žáŽèŽnŞíğ‰Ž‡@žáŽèžnflÈfljŞmaflë@aìŽäflße@flåíč̂@@@@@@@@@@@@﴿ :الـشيخ Ûaflë
žáèčÜflàflÇ﴾) هـذه اآليـة, كيـف تقـول أنـت هـؤالء األطفـال  أيـن أنـت مـن )٢١:الطـور

  حياسبون?
  ... نحن قرأنا يف تفاسري كثرية:السائل
  . ال بارك اهللا فيك, هذه اآلية عندك رصحية:الشيخ
  . اإلخوان مشاركون يل يف هذه الشغلة وقرؤوا املوضوع هذا:السائل
ً ال, مـا قـرؤوا املوضـوع, قـرؤوا موضـوعا ثانيـا أنـا أقـول لـك مـا:الشيخ  هـو, ً

أحلقنا «: أطفال املرشكني, هذا املوضوع الذي قرأتوه, أما أطفال املسلمني
ً, هذا ما فيه إشكال أبدا, أطفال املؤمنني ملحقون بآبائهم, حتى »هبم ذريتهم

ًيف أشياء هلا فضيلة كبرية جدا جـدا, ومـا أدري كيـف مريـت عليهـا, قـال عليـه  ً
: أي– الولــد مل يبلغــوا احلنثــة مــا مــن مــسلمني يمــوت هلــام ثالثــة مــن«: الـسالم

 ولـيس هـذا فقـط لـيس أهنـم ال )١(» إال مل متسه النار إال حتلة القسم− التكليف
يـــدخلون النـــار وهـــم ملحقـــون بآبـــائهم بـــل يكونـــون شـــفعاء آلبـــائهم, جـــاء يف 
صــــحيح مــــسلم أن األطفــــال الــــصبيان غــــري البــــالغني يقفــــون عنــــد بــــاب اجلنــــة 

سلهم ما هبم وهو أعلم ما هبم : عليه السالميبكون, فريسل اهللا إليهم جربيل 
ال نــدخل اجلنــة إال وآباؤنــا معنــا, : مــا بــالكم? قــالوا: ربنــا عــز وجــل, فيــأتيهم

, البحـث الـذي قرأتـه واهللا ...,أدخلـوهم وآبـاؤهم معهـم: فيقول اهللا عـز وجـل
أطفـــــال : أعلـــــم هـــــم أطفـــــال املـــــرشكني, فيـــــه ثالثـــــة أقـــــوال لعلـــــامء املـــــسلمني

                                                 
 ).٦٨٦٥رقم(ومسلم ) ١١٩٣رقم( البخاري )١(
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جلنــــة, وهــــم خــــدم أهــــل اجلنــــة هــــذا قــــول, القــــول الثــــاين هــــم املــــرشكني يف ا
يمتحنــــون يف عرصــــات يــــوم القيامــــة كــــام امــــتحن آبــــاؤهم يف الــــدنيا, القــــول 

ًهــم وآبــاؤهم يف النــار, حتــى هبــذه املناســبة يــرووا حــديثا وأنــا أذكــره : الثالــث
لتحـذيري لكـم منـه, أنـه الـسيدة خدجيـة ريض اهللا عنهـا وأرضـاها تعلمـون أن 

ً ملــا تزوجهـــا كانــت متزوجـــة مــن قبــل رجـــال وخلفــت منـــه أوالدا,  صالنبــي ً
ًفسألت يوما الرسول عليه الـسالم عـن أوالدهـا مـن زوجهـا األول الـذي مـات 

إن شــــئت «: يف اجلاهليــــة ومــــاتوا, قــــال هلــــا وانتبهــــوا احلــــديث غــــري صــــحيح
  .هذا حديث غري صحيح. »أسمعتك تضاغيهم يف النار

قوال الثالثة أن األطفـال الـصغار للمـرشكني القول الصحيح بالنسبة لأل...
حكمهم حكم املجانني وحكم الشيوخ اخلرفانني, وحكم أهل الفرتة الذين 
حكينا عليهم وهـم الـذين مل تـبلغهم دعـوة الرسـول عليـه الـسالم, هـؤالء جـاء 
يف احلـديث الـصحيح أن اهللا عـز وجـل يرســل إلـيهم يف عرصـات يـوم القيامــة 

لقـــوا بأنفـــسهم يف النـــار, وأمـــامهم النـــار, فمـــن أطاعـــه ًرســـوال, فيـــأمرهم بـــأن ي
ًدخل اجلنة ومن عصاه دخل النار, متاما كام هو الشأن يف هذه احليـاة, لكـن 
ل  ــــمـــع فـــارق كبـــري, والفــــارق هنـــا يـــا إخواننـــا أرجــــو أن تنتبهـــوا يتعلـــق باملرس ِ
ل هنـــا يف الـــدنيا يف عنـــده معجـــزات وعنـــده بـــراهني  ـــواملرسل إلـــيهم, املرس َ ـــ َ

ب حيــاة املرســل إلــيهم املاديــة التــي يعيــشون فيهــا, املرســل هنــاك يــأيت تتناســ
ًأيــضا بعالمــة يقتنــع املرســلون إليــه بأنــه هــذا فعــال مرســل مــن رب العــاملني,  ً
واالبتالء هناك كاالبتالء هنا مع فارق كبري, هنـا مـن يـؤمن فسيـصاب بـام جـاء 

ذي يريـــد حفـــت اجلنـــة باملكـــارة وحفـــت النـــار بالـــشهوات, فالـــ: يف احلـــديث
يؤمن حيف ويصاب بنار معنوية, أما هناك فنـار حقيقيـة ماديـة, لكـن الرسـول 



@Þé§bi@Š‰ÉÜa@lbnØ 
 ١٤٨ 

ًالذي يرسل إليهم يعلمون يقينا أن هذا من اهللا, فمن أطاعـه دخـل اجلنـة ومـن 
  .عصاه دخل النار

ال تكليــــف قبــــل بلــــوغ النــــذارة, ال تكليــــف قبــــل جمــــيء الرســــول أو : ًفــــإذا
وجـل ورمحتـه بعبـاده التـي أودعهـا فـيام الدعوة, وهذا مـن متـام حكـم اهللا عـز 

bÛìŽfl‰@flsflÈžjflã@óŞnfly@fĺ@@﴿: يتعلق هبذا املوضوع يف قولـه čiğ̂ flÈŽß@bŞä×@bflßflë﴾)١٥:اإلسراء( 
فهؤالء الصبيان من املرشكني ما جاءهم رسول ألهنم بعد ما دخلوا يف دائرة 

 الرسـول التكليف, أولئك األقـوام الـذين مل تـبلغهم دعـوة الرسـول مـا جـاءهم
ًولذلك ربنا ال يعذهبم, هذا قوال واحدا, أما يا ترى ماذا يعمل هبم ربنـا? مـن  ً
ًكــــان عنــــده علــــم باحلــــديث الــــذي ذكرنــــاه آنفــــا فــــاجلواب أن هلــــم امتحانــــا يف  ً

  .عرصات يوم القيامة
  فدعني عن بنيات الطريق  فهذا هو احلق ما به خفاء

  )٠٠: ٣٨: ٠٤/ ٢٦١" (اهلدى والنور "
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z٢٨xא 
א 

 ]:صقال رسول اهللا [
ما من أحد يسمع يب من هذه األمة, وال هيودي, وال نرصاين, فـال يـؤمن «

  »يب, إال دخل النار
  ]:قال اإلمام[

ًثــم إن حــديث الرتمجــة يمكــن عــده مبينــا ومفــرسا لقولــه تعــاىل ً :﴿@bä×@bßë
üì‰@sÈjã@óny@́ î Èß﴾  فيه صمع مالحظة قوله:  

ً بــرشا رســوال نبيــا فمــن ســمع بــه عــىل ص عــىل حقيقتــه: ; أي»يــسمع يب« ًً
مــن اهلــدى والنــور وحماســن األخــالق; بــسبب بعــض  صغــري مــا كــان عليــه 

أو دعــــــاة الــــــضاللة مــــــن املنــــــرصين وامللحــــــدين; الــــــذين  جهلــــــة املــــــسلمني;
 هــــؤالء  املعروفــــة عنــــه; فأمثــــالصيــــصورونه لــــشعوهبم عــــىل غــــري حقيقتــــه 

الشعوب مل يسمعوا به, ومل تبلغهم الدعوة, فال يشملهم الوعيد املذكور يف 
  .احلديث

عىل حقيقته وصفاته التي : ; أي»..من رآين يف املنام«: صوهذا كقوله 
ًكـــان عليهـــا يف حـــال حياتـــه, فمـــن ادعـــى فعـــال أنـــه رآه شـــيخا كبـــريا قـــد شـــابت  ً ً
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مما هو معروف مـن صن عليه حليته; فلم يره;ألن هذه الصفة ختالف ما كا
  .شامئله صىل اهللا تعاىل عليه وآله وسلم

  ).٢٥١، ٧/١/٢٤٥"(الصحيحة"
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z٢٩xאא 

ُّزيد بـن ثابـت قـال بيـنَام النَّبـي ] عن[ َِ ِْ َ ُ ْ َْ َ ٍَ ُ ِ يف حـائط لبنـى النَّجـار عـىل بغلـة لـه ونحـن معـه إصَ ُ َ ُ ْ َ ُ َ َّ َ ََ َ َ ٍَ ِ ِ ٍ ِْ َ َ ْذ ِ
ٌحادت به فكادت تلقيه وإذا أقرب ستة أو مخسة أو أربعة  ٌ ٌ ْ َ ََ َ ْ ْ َ َ َ َْ َ ٌ َُ َ َ َْ َ َّ ُِ ِ ِ ِِ ْ ْ َْ ُّ قـال كـذا كـان يقـول اجلريـري −ِ ْ َِ َ ُ ْ ُ َُ َ َ ََ َ فقـال −َ َ َ

ِمن يعرف أصحاب هذه األقرب« ُ َْ َ ِ ِ َ َ َ ْ ْ َ َْ ُ َفقال رجل أنا. »ِ َ ٌ َُ َ َ َ.  
َقال  ِفمتى مات هؤالء«َ َ ُ َ َ َ ََ ُقال ماتو. »َ َ َ ِا يف اإلرشاكَ َ ْ  احلديث...ِ

 ]:ًقال اإلمام معلقا عىل قوله يف اإلرشاك[
أي زمــن اإلرشاك, يعنــي يف اجلاهليــة, ففيــه دليــل عــىل أن الــذين مــاتوا يف 

  .اجلاهية ليسوا من أهل الفرتة واألحاديث يف ذلك كثرية
  ).١٣٣ص"(خمتصر صحيح مسلم"
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z٣٠xאאא 
  ]:ص رسول اهللا قال[

عــذاب القــرب ) مــن(لــوال أن ال تــدافنوا لــدعوت اهللا عــز وجــل أن يــسمعكم «
  .»)ما أسمعني(

  ]:صوقال [

إن هـــــذه األمـــــة تبـــــتىل يف قبورهـــــا, فلـــــوال أن ال تـــــدافنوا لـــــدعوت اهللا أن «
ثـم أقبـل علينـا بوجهـه : قـال زيـد. »يسمعكم من عـذاب القـرب الـذي أسـمع منـه

: نعوذ باهللا من عذاب النار, فقـال: , قالوا» عذاب النارتعوذوا باهللا من«: فقال
: نعـــوذا بـــاهللا مـــن عـــذاب القـــرب, قـــال: , قـــالوا»تعـــوذوا بـــاهللا مـــن عـــذاب القـــرب«
نعـوذ بـاهللا مـن الفـتن مـا : , قـالوا»تعوذوا باهللا من الفتن ما ظهـر منهـا ومـا بطـن«

نعوذ بـاهللا مـن : , قالوا»تعوذوا باهللا من فتنة الدجال«: ظهر منها وما بطن, قال
  .»فتنة الدجال

 ثــم أورد احلــديثني مــع "اجلــاهليون ليــسوا مــن أهــل الفــرتة": بقولــهللحــديثنيتــرجم اإلمــام [
 :]خترجيهام ثم قال

  :]منه [و يف هذه األحاديث فوائد كثرية
إن أهـــل اجلاهليـــة الـــذين مـــاتوا قبـــل بعثتـــه عليـــه الـــصالة والـــسالم معـــذبون 

 أهنـــم ليـــسوا مـــن أهـــل الفـــرتة الـــذين مل بـــرشكهم وكفـــرهم, وذلـــك يـــدل عـــىل
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تــبلغهم دعــوة نبــي, خالفــا ملــا يظنــه بعــض املتــأخرين; إذ لــو كــانوا كــذلك مل 
@üì‰@sÈjã@óny@@@@@@@@@﴿: يستحقوا العذاب لقولـه تعـاىل í̂ Èß@bä×@bß@ë﴾ . وقـد

 أن رجــال قــال يــا رســول اهللا أيــن أيب? ": قــال النــووي يف رشح حــديث مــسلم
  .ديث احل"... يف النار: قال

 فيه أن من مـات عـىل الكفـر فهـو يف النـار, "):  طبع اهلند١/١١٤(قال النووي 
وال تنفعه قرابة املقربني, وفيـه أن مـن مـات عـىل الفـرتة عـىل مـا كانـت عليـه العـرب 
مــن عبــادة األوثــان فهــو مــن أهــل النــار, ولــيس هــذا مؤاخــذة قبــل بلــوغ الــدعوة, فــإن 

وغريه من األنبياء صلوات اهللا تعاىل وسـالمه هؤالء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم 
  ."عليهم 

  ).٢٩٧، ٢٩٤، ١/١/٢٩٢"(الصحيحة"
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z٣١xאאא 
 عـىل النجـار لبنـي حـائط في   ص النبـي بيـنام قال ثابت بن زيد عن
: فقـال مخـسة أو سـتة أقـرب وإذا تلقيـه فكـادت بـه حـادت إذ معـه ونحـن لـه بغلة

 :قـــال» وا?مــات فمتــى« :قــال أنــا رجــل فقــال األقــرب هــذه أصــحاب يعــرف مــن«
 تـدافنوا ال أن فلـوال ,قبورهـا يف تبـتىل األمـة هـذه إن« :فقـال رشك,ال يف ماتوا

 علينـــا أقبـــل ثـــم »منـــه أســـمع الـــذي القـــرب عـــذاب مـــن يـــسمعكم أن اهللا لـــدعوت
 ,النـار ابعذ من باهللا نعوذ :قالوا »النار عذاب من باهللا تعوذوا« :فقال بوجهه
 :قـال ,القـرب عـذاب مـن بـاهللا نعـوذ :قـالوا »القـرب عـذاب من باهللا تعوذوا« :فقال

 مـا ,الفـتن مـن بـاهللا نعـوذ قـالوا »بطـن ومـا منهـا ظهـر ما ,الفتن من باهللا تعوذوا«
 مـن بـاهللا نعـوذ :قـالوا »الـدجال فتنـة مـن باهللا تعوذوا« :قال .بطن وما منها ظهر
  .مسلم رواه. »الدجال فتنة
 ]:ًماتوا يف الرشك قائال:علق اإلمام عىل قوله[

ففيــه دليــل عــىل أن أهــل اجلاهليــة ليــسوا ,  صأي يف اجلاهليــة قبــل بعثتــه
مـــن أهـــل الفـــرتة وأهنـــم معـــذبون واألحاديـــث يف ذلـــك كثـــرية فـــانظر احلـــديث 

) ١٩(واحلـــديث , ومـــا ذكرنـــاه يف خترجيـــه] مـــن مـــشكاة املـــصابيح) [١١١(
  ...»األحاديث الصحيحة«من 

  ).٤٦/ ١"(حتقيق مشكاة املصابيح" 
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z٣٢xאא 
אאאאص 

  ]:صقال رسول اهللا [

  »إن أيب وأباك يف النار«
  ]:قال اإلمام[

) ١/٢٣٥ (" األباطيـــل واملنـــاكري " يف IQHو احلـــديث أخرجـــه اجلورقـــاين
 − داود بن أيب هنـد يف مجلـة أحاديـث أخـرى تـدل كلهـا من طريق أخرى عن 

 فهــو يف النــار, ولــيس مــن أهــل ً عــىل أن مــن مــات يف اجلاهليــة مــرشكا− كهــذا 
الفــرتة كــام يظــن كثــري مــن النــاس, وبخاصــة الــشيعة مــنهم, ومــن تــأثر هبــم مــن 

ومـن تلـك األحاديـث, مـا رواه محـاد بـن سـلمة عـن ثابـت عـن أنـس أن ! السنة
فـذكر : فلام قفى دعاه, فقـال يف النار,: اهللا أين أيب? قال رسوليا : رجال قال

  .حرفا بحرف حديث الرتمجة
وأبـــــــــو داود ) ١/٩٩(وأبـــــــــو عوانـــــــــة ) ١٣٣−  ١/١٣٢(أخرجـــــــــه مـــــــــسلم 

وأبو يعىل ) ٢٦٨/ ٣(وصححه, وأمحد ) ١/٢٣٣( واجلورقاين ) ٤٧١٨(
ــــان ) ٣٥١٦ /٦/٢٢٩( ــــن حب ) ١٩٠/ ٧(والبيهقــــي ) اإلحــــسان−  ٥٧٨(واب

                                                 
 .اجلـيم أم بالـضم هـل هـو بفـتح? و هـل هـو بـالراء أم بـالزاي,ضبطه اختالفا كثـريا يف اختلفوا) (١

 ].منه. [ اهـ.)٢٠/١٧٨( " السري "انظر احلاشية عىل 
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ومنهـــا ســـعد بـــن أيب وقـــاص املتقـــدم يف . رق عـــن محـــاد بـــن ســـلمة بـــهمـــن طـــ
. »حيـــثام مـــررت بقـــرب كـــافر فبـــرشه بالنـــار« ِ:بلفـــظ) ١٨(املجلـــد األول بـــرقم 

  .فراجع سببه هناك, فإنه بمعنى حديث الرتمجة ملن تأمله
اسـتأذنت ريب «: ملـا زار قـرب أمـه ص وإن مما يتصل هبـذا املوضـوع قولـه

» ..لـــم يـــأذن يل, واســـتأذنته يف أن أزور قربهـــا, فـــأذن يليف أن أســـتغفر هلـــا ف
  . احلديث

 −  ١٨٧ص  (" أحكــــــام اجلنــــــائز "رواه مــــــسلم وغــــــريه, وهــــــو خمــــــرج يف 
  . من حديث أيب هريرة وبريدة, فلرياجعهام من شاء) ١٨٨

  . واألحاديث يف هذا الباب كثرية, وفيام ذكرنا خري كبري وبركة
النـــاس اليـــوم وقبـــل اليـــوم ال اســـتعداد واعلـــم أهيـــا األخ املـــسلم أن بعـــض 

عنــدهم لقبــول هــذه األحاديــث الــصحيحة, وتبنــي مــا فيهــا مــن احلكــم بــالكفر 
, بـل إن فـيهم مـن يظـن أنـه مـن الـدعاة إىل اإلسـالم ص عىل والدي الرسـول

! ليــستنكر أشــد االســتنكار التعــرض لــذكر هــذه األحاديــث وداللتهــا الــرصحية
الـــذي  ص إنـــام ينـــصب مـــنهم عـــىل النبـــيويف اعتقـــادي أن هـــذا االســـتنكار 

عـىل :  كفر بواح, أو عىل األقـل−  كام هو ظاهر − قاهلا إن صدقوا هبا, وهذا 
األئمــة الــذين رووهــا وصــححوها, وهــذا فــسق أو كفــر رصاح, ألنــه يلــزم منــه 
تشكيك املسلمني بدينهم, ألنه ال طريق هلم إىل معرفته واإليامن به, إال من 

خيفـى عـىل كـل مـسلم بـصري بدينـه, فـإذا مل يـصدقوا كـام ال  ص طريق نبيهم
 والنـــــاس يف ذلــــــك − هبـــــا لعــــــدم موافقتهـــــا لعــــــواطفهم وأذواقهـــــم وأهــــــوائهم 

 كان يف ذلك فتح باب عظيم جدا لرد األحاديـث − خمتلفون أشد االختالف 
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الـــــصحيحة, وهـــــذا أمـــــر مـــــشاهد اليـــــوم مـــــن كثـــــري مـــــن الكتـــــاب الـــــذين ابـــــتيل 
 واهلويــدي وبليــق وابــن عبــد املنــان وأمثــاهلم املــسلمون بكتابــاهتم كــالغزايل

  ! ممن ال ميزان عندهم لتصحيح األحاديث وتضعيفها إال أهواؤهم
 املـشفق عـىل دينـه أن هيـدم بـأقالم بعـض املنتـسبني − و اعلم أهيا املسلم 

 أن هذه األحاديث ونحوها مما فيه اإلخبار بكفر أشخاص أو إيامهنم, − إليه 
بيـــة التـــي جيـــب اإليـــامن هبـــا وتلقيهـــا بـــالقبول, لقولـــه إنـــام هـــو مـــن األمـــور الغي

́@@@@@c@N﴿: تعــاىل ÔnàÜÛ@ô†ç@éîÏ@kí‰@ü@lbnØÛa@ÙÛ‡N@@æìäßûí@åí̂ Ûa
kîÌÛbi﴾)وقولـه)٣ - ١:البقرة  :﴿@@@@@@@@@@aŠßc@éÛì‰ë@a@óšÓ@a‡g@òäßûß@üë@åßû½@æb×@bßë

@@@@@áçŠßc@åß@ñ ä@á@æìØí@æcNN﴾)ن , فـاإلعراض عنهـا وعـدم اإليـام)٣٦: األحزاب
 إمــا تكــذيب النبــي: −  وأحالمهــا مــر − هبــا يلــزم منــه أحــد أمــرين ال ثالــث هلــام 

, وإمــا تكــذيب رواهتــا الثقــات كــام تقــدم, وأنــا حــني أكتــب هــذا أعلــم أن ص
 كـــام فعـــل ً بـــاطالًبعـــض الـــذين ينكـــرون هـــذه األحاديـــث أو يتأولوهنـــا تـــأويال

عــىل ذلـــك  يف بعــض رســـائله, إنــام حيملهـــم − عفـــا اهللا عنــا وعنـــه− الــسيوطي 
 ص , وحـــبهم إيـــاه, فينكـــرون أن يكـــون أبـــواهص غلـــوهم يف تعظـــيم النبـــي

  !! صكام أخرب هو نفسه عنهام, فكأهنم أشفق عليهام منه 
وقد ال يتورع بعضهم أن يركن يف ذلك إىل احلديث املشهور عىل ألسنة 

أبويـه, وهـو : أحيا اهللا له أمـه, ويف روايـة ص بعض الناس الذي فيه أن النبي
أهل العلم كالدارقطني واجلورقاين, وابن عساكر  ث موضوع باطل عندحدي

والذهبي والعسقالين, وغريهم كام هو مبني يف موضعه, وراجع له إن شئت 
 للجورقـــــاين بتعليــــق الــــدكتور عبــــد الـــــرمحن " األباطيــــل واملنــــاكري "كتــــاب 
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/ ١ (" املوضــوعات "وقــال ابــن اجلــوزي يف ) ٢٢٩ −  ١/٢٢٢(الفريــوائي 
 هــذا حــديث موضــوع بــال شــك, والــذي وضــعه قليــل الفهــم, عــديم " ):٢٨٤

 ال ينفعــــه أن يــــؤمن بعــــد ًالعلــــم, إذ لــــو كــــان لــــه علــــم لعلــــم أن مــــن مــــات كــــافرا
: الرجعة, ال بل لو آمن عند املعاينة, ويكفي يف رد هذا احلديث قوله تعـاىل

﴿@@@ŠÏb×@ìçë@oàîÏ﴾اسـتأذنت ريب أن « ):الـصحيح( في   ص , وقولـه
  .» فلم يأذن يلأستغفر ألمي

  ولقــد أحــسن القــول يف هــؤالء بعبــارة ناصــعة وجيــزة الــشيخ عبــد الــرمحن 
 الفوائــــــد املجموعــــــة يف األحاديــــــث "الــــــيامين رمحــــــه اهللا يف تعليقــــــه عــــــىل 

 مــا جتمــح املحبــة ًكثــريا"): ٣٢٢ص ( لإلمــام الــشوكاين, فقــال "املوضــوعة 
لـــك منـــاف بـــبعض النـــاس, فيتخطـــى احلجـــة وحيارهبـــا, ومـــن وفـــق علـــم أن ذ

  ."للمحبة الرشعية, واهللا املستعان
وممــــن مجحــــت بــــه املحبــــة الـــسيوطي عفــــا اهللا عنــــه, فإنــــه مــــال إىل : قلـــت

تصحيح حديث اإلحياء الباطل عند كبار العلامء كام تقدم, وحاول يف كتابه 
التوفيـــق بينـــه وبـــني حـــديث االســـتئذان ومـــا يف ) ٢٦٨ −  ١/٢٦٥ ("ئ الآللـــ"

يعلم من علم األصول أن النسخ ال يقـع يف األخبـار معناه, بأنه منسوخ, وهو 
وذلــــك أنــــه ال يعقــــل أن خيــــرب الــــصادق املــــصدوق عــــن ! وإنــــام يف األحكــــام

كــــام هــــو ظــــاهر ! إنــــه يف اجلنــــة: شــــخص أنــــه يف النــــار ثــــم ينــــسخ ذلــــك بقولــــه
  . معروف لدى العلامء

ومن مجوحه يف ذلك أنه أعرض عن ذكر حديث مسلم عن أنس املطابق 
, ومل يرش إليه أدنى إشارة, بل إنه قد اشتط به ً مطلقاًمجة إعراضاحلديث الرت
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القلم وغال, فحكم عليه بالـضعف متعلقـا بكـالم بعـضهم يف روايـة محـاد بـن 
وهـــو يعلـــم أنـــه مـــن أئمـــة املـــسلمني وثقـــاهتم, وأن روايتـــه عـــن ثابـــت ! ســـلمة

أثبت أصحاب ثابت محـاد, : صحيحة, بل قال ابن املديني وأمحد وغريمها
  . ثم سليامن, ثم محاد بن زيد, وهي صحاح

   جدا يف رسـالة لـه يف حـديث اإلحيـاء ًوتضعيفه املذكور كنت قرأته قديام
 وال تطوهلا يدي اآلن ألنقل كالمه, وأتتبـع عـواره, فلرياجعهـا −  طبع اهلند − 

  . من شاء التثبت
ولقد كان من آثار تضعيفه إياه أنني الحظت أنه أعرض عن ذكره أيضا يف 

 " و" اجلــــامع الــــصغري "يشء مــــن كتبــــه اجلامعــــة لكــــل مــــا هــــب ودب, مثــــل 
 واهللا املستعان, " كنز العامل "ولذلك خال منه ! "اجلامع الكبري " و"زيادته

  . وال حول وال قوة إال باهللا
وتأمل الفرق بينه وبني احلافظ البيهقي الذي قدم اإليامن والتصديق عـىل 

, قـال »خرجت مـن نكـاح غـري سـفاح«: حديثالعاطفة واهلوى, فإنه ملا ذكر 
, ثـم سـاق حـديث أنـس هـذا "..  وأبواه كانا مرشكني, بدليل ما أخربنا": عقبه

  .ص وحديث أيب هريرة املتقدم يف زيارة قرب أمه
  ).١٨٢- ٦/١/١٧٧"(الصحيحة"
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z٣٣x؟אא 
 ]:قال ابن كثري[

 ينــايف ال ;النــار أهــل مــن بــأهنم املطلــب عبــد وجــده يــهأبو عــن ص إخبــاره
 والـصم واملجـانني واألطفال الفرتة أهل أن متعددة طرق من الوارد احلديث
ــومتن اًســند بــسطناه كــام ,القيامــة يــوم العرصــات يف يمتحنــون  "تفــسرينا" يف اً

bßë@bä×@í̂﴿: تعاىل قوله عند Èß@óny@sÈjã@üì‰﴾)منهم فيكون. )١٥: اإلسراء 
 فــال جييــب ال مــن مجلــة مــن هــؤالء فيكــون جييــب ال مــن ومــنهم جييــب مــن

  .منافاة
 ]:ًفعلق اإلمام قائال[

وهــذا مجــع جيــد جــدا, ألنــه وإن كــان مــن املمكــن افــرتاض أن بعــض مــن 
فــإن مــن املمكــن ...كــان يف اجلاهليــة قــد بلغتــه الــدعوة وأقيمــت عليــه احلجــة

, وحينئـــذ فأمامـــه االمتحـــان يف ًأيـــضا أن نفـــرتض أن بعـــضهم مل تبلغـــه الـــدعوة
عرصـات القيامــة, فمـن نجــح فقـد نجــا, وإال فقـد هلــك, وعـىل هــذا النـوع مــن 
اهلـــــالكني حتمـــــل األحاديـــــث التـــــي رصحـــــت بعـــــذاب بعـــــض مـــــن مـــــات يف 

  .اجلاهلية
  ).٢٨ص"(صحيح السرية النبوية"
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z٣٤xאW﴿
﴾W﴿﴾א 

 :ص من خصائص النبي "بداية السول"ذكر العز ابن عبد السالم يف [
 صأن اهللا تعــاىل أرســل كــل نبــي إىل قومــه خاصــة, وأرســل نبينــا حممــد "

 صإىل اجلن واإلنس, ولكل نبي من األنبياء ثواب تبليغه إىل أمته, ولنبينـا 
﴿ولــو :إليــه, ولـذلك متـنن عليــه بقولـه تعـاىلثـواب التبليـغ إىل كــل مـن أرسـل 

أنـه لـو بعـث يف كـل قريـة نـذيرا : شئنا لبعثنا يف كل قرية نذيرا﴾ ووجـه التمـنن
  ." إال أجر إنذاره ألهل قريتهصملا حصل لرسول اهللا 

 :]ًفقال اإلمام معلقا[
ويف هــذا الكــالم تنبيــه لطيــف إىل أنــه ال منافــاة بــني اآليــة املــذكورة : قلــت
Ší̂﴿: وله تعاىلوبني وق ã@bèîÏ@ý@üg@òßc@åß@ægë;﴾ ألن املراد باألوىل زمانه 
  ., وباألخرى ما قبلهص
  )٤٧ ص"(لوبداية السحتقيق "



@Þé§bi@Š‰ÉÜa@lbnØ 
 ١٦٢ 

z٣٥x 
] أدلة من قـال بفنـاء النـار فـذكر منهـا مـا» رفع األستار«أورد الصنعاين يف [

] يـــأيت[«ًمـــن حـــديث األســـود بـــن رسيـــع مرفوعـــا » مـــسنده«أخرجـــه أمحـــد يف 
ًرجــل أصــم ال يــسمع شــيئا, ورجــل أمحــق, ورجــل هــرم, : أربعــة يــوم القيامــة

رب قـــد جـــاء اإلســـالم ومـــا أســـمع : ورجـــل مـــات يف فـــرتة, أمـــا األصـــم فيقـــول
رب جـــاء اإلســـالم والـــصبيان حيـــذفوين بـــالبعر, : ًشـــيئا, وأمـــا األمحـــق فيقـــول

 يف ًرب جـــاء اإلســـالم ومـــا أعقـــل شـــيئا, وأمـــا الـــذي مـــات: وأمـــا اهلـــرم فيقـــول
رب مـــا أتـــاين مـــن رســـول, فيأخـــذ مـــواثيقهم ليطيعنـــه, فريســـل : الفـــرتة فيقـــول

ًفوالذي نفيس بيده لو دخلوهـا لكانـت علـيهم بـردا : عليهم ليدخلوا النار قال
  .IQH»ًوسالما

 ]:ثم عقب عليه قائال[
                                                 

خــــر عــــن أيب  وإســــناده جيــــد, ورواه عقبــــة بإســــناد آ)٤/٢٤( »املــــسند« يف ]أخرجــــه أمحــــد[ (١)
فمــن دخلهــا كانــت عليــه بــردا وســالما ومــن مل يــدخلها « :آخــره يف هريــرة مثلــه غــري أنــه قــال

 يف  ورجالــه ثقــات لــوال أن فيــه عنعنــة احلــسن البــرصي, وقــد ذكــره ابــن تيميــة»يــسحب إليهــا
واألول أخرجـــه ابـــن . »إســـناده مقـــارب« :ً خمتـــرصا نحـــوه وقـــال)٢٤٦( »جممـــوع الفتـــاوى«

أربعـــــــة حيتجـــــــون يــــــــوم « : بلفـــــــظ)٨٤١( »الكبـــــــري« يف  والطـــــــرباين)١٨٢٧( ًحبـــــــان أيـــــــضا
 ثـم رأيـت .لكـن لفـظ أمحـد كـام سـبق.  وهذا أتم ولعلـه الـذي أشـار إليـه املؤلـف.»...القيامة

 وفيـــــه ) بتحقيقـــــي− ٤٠٤ (»الـــــسنة البـــــن أيب عاصــــم« يف احلــــديث مـــــن حـــــديث أيب هريــــرة
 ولو كـان حتـت يـدي ألغنـاين )١٤٣٤( »الصحيحة«ختريج حديث األسود إىل  يف اإلحالة

 ].منه[ .عن كثري من هذا التعليق
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ًلـــيس احلـــديث أيـــضا يف حمـــل النـــزاع إذ هـــو يف فنـــاء النـــار ودخـــول أهلهـــا 
ة األولون ليسوا بمرشكني, فإهنم كانوا يف دار الدنيا غري اجلنة, وهؤالء الثالث

مكلفــني, فلــم يتحقــق مــنهم أهنــم كــانوا مــرشكني, وليــسوا ممــن دخــل النــار ثــم 
والرابـع الـذي مـات يف الفـرتة خماطـب بـرشع مـن قبلـه بـنص : فنيت وهم فيها

Ší̂﴿: قوله تعاىل ã@bèîÏ@ý@üg@òßc@åß@ægë﴾)وهو حديث مشكل...)٢٤: فاطر.  
 ]:ًفعلق اإلمام قائال[

مل يتبــني يل وجــه اإلشــكال إال أن يكــون بــدا لــه التعــارض بــني اآليــة : قلــت
﴿NN@@@Ší̂ ã@bèîÏ@ý@üg﴾مـا أتـاين مـن نـذير«:  وبـني قولـه الـذي مـات يف الفـرتة« .

فإن كان هذا هو املشكل فال إشكال عندي; ألنه ليس من الرضوري أن تبلغ 
, بـــل يمكـــن أن يكـــون يف كـــل أمـــة مـــن مل النـــذارة كـــل فـــرد مـــن أفـــراد كـــل أمـــة

تبلغهم الـدعوة, حتـى يف هـذه األمـة املحمديـة, فمـن الـذي يـستطيع أن يقـول 
, ال صبأن سكان القطب الشاميل والقطب اجلنويب قد بلغتهم دعوة النبي 

سيام قبل عرصنا هذا الـذي تيـرست فيـه طـرق التبليـغ كـالراديو وغـريه, ولكـن 
م وإىل أمثــاهلم عــىل وجــه األرض وبلغــاهتم? بــل أيــن املبلغــون للــدعوة إلــيه

للمـــسلمني ص أيــن املبلغــون للــدعوة احلــق التــي نزلــت عــىل قلــب حممــد 
ًأنفسهم حني انحرف الكثـريون مـنهم عنهـا, بـل وحاربوهـا, هـذا أوال; وثانيـا ً :

ال يـدل .. أن الذي مات يف الفـرتة خماطـب بـرشع مـن قبلـه: فإن قول املؤلف
مــــا مــــن أمــــة مــــن األمــــم «:  ألن املعنــــى﴾;إن مــــن أمــــةو﴿: عليــــه قولــــه تعــــاىل

  كــــام قــــال الــــشوكاين يف » املاضــــية إال مــــىض فيهــــا نــــذير مــــن األنبيــــاء ينــــذرها
  .»فتح القدير«
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وأمــا أهنــا تــدل عــىل أن مــن مــات يف الفــرتة خماطــب بــرشع مــن قبلــه فهــذا 
 .يشء ال تدل عليه اآلية ال من قريب وال من بعيد بل ال بد له من دليل خاص

وكـان النبـي يبعـث إىل قومـه خاصـة «: صفكيف والثابـت خالفـه وهـو قولـه 
  ).٢٨٥(» اإلرواء«رواه الشيخان وهو خمرج يف . »وبعثت إىل الناس كافة

  ).١١٤- ١١٣ص"(حتقيق رفع األستار"
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z٣٦xאאאصא 
ْعن ٍأنس َ َ َّأن َ ًرجال َ ُ َقال َ َرسول َيا َ ُ َ ِ َأين اهللاَّ ْـ ِـأبى َ َقال ?َ ِالنار ِيف« :َـ َّفلام. »ـَّ َـ ـَّقفى َ َ 
ُدعاه َفقال ََ َ َّإن« َ ِأبى ِ َوأباك َ َ ِالنار يف ََ َّ«.  
 ]:قال اإلمام[
وله شواهد, منها حديث سعد بن أيب , )١٣٣− ١/١٣٢(مسلم ] أخرجه[

  . وقاص اآليت بعده
  ء وتلقـي العلـام, وكثـرة شـواهده, واعلم أن هذا احلديث مع صـحة إسـناده

فقـال , قد رده بجرأة وجهالة متناهيـة) أبو زهرة(فإن الشيخ , النقاد بالقبول له
)١/١٣٢:(  

: ألن اهللا تعـاىل يقـول, كـام هـو غريـب يف سـنده, إنه خرب غريب يف معنـاه«
وقـــد كـــان أبـــو حممـــد , )١٥:اإلرساء(] ًومـــا كنـــا معـــذبني حتـــى نبعـــث رســـوال[

ويف !!... فكيـف يعـذبون?, رسـلعليه الصالة والسالم وأمه عىل فـرتة مـن ال
احلــــق إين رضســــت يف ســــمعي وفهمـــــي عنــــدما تــــصورت أن عبــــداهللا وآمنـــــة 

  !»يتصور أن يدخال النار
ثـــم , ًهـــل هـــذا موقـــف مـــن يـــؤمن برســـول اهللا أوال! يـــا ســـبحان اهللا: فـــأقول

 وحفظوهــا ص الــذين رووا لنــا أحاديثــه, ًبــالعلامء الــصادقني املخلــصني ثانيــا
واتفقـــوا عـــىل أن هـــذا احلـــديث مـــن , ممـــا مل يـــصح منهـــاوميـــزوا مـــا صـــح , لنـــا

هــذا هـــو ســبيل أهـــل ) أبــو زهـــرة(ألــيس موقـــف ! ?ص الــصحيح الثابــت عنـــه
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ممـا ,  الذين قالوا بالتحسني والتقبيح العقليـني– كاملعتزلة وغريهم–األهواء 
وســلك , فــام بالــه خــالفهم, والــشيخ يــزعم أنــه مــنهم! رده علــيهم أهــل الــسنة?

وردهــــم لألحاديــــث الــــصحيحة ملجــــرد ,  يف حتكــــيم العقــــلســــبيل املعتزلــــة
وهذا عـني مـا ! ًإما تأويال إذا مل يستطيعوا رده من أصله?, خمالفتها ألهوائهم

 – كـام رأيـت –فإنه رد هذا احلديث لظنه أنه حديث غريب فـرد , فعله الشيخ
  :هوتأول أحاديث الزيارة بقول

 االســتغفار ال موضــع  ألن;)ألمــه( عــن االســتغفار صولعــل هنــي النبــي «
  ! »إذ أنه مل يكن خطاب بالتكليف من نبي مبعوث, له

عنـد ذاك ) لعـل(اجعـل : −  كـام تعلمنـا مـن بعـض الـسلف–ونحن نقـول لـه 
 إنام كان صَفإن أحاديث الزيارة تدل داللة قاطعة عىل أن بكاءه ! الكوكب

 كـام ســبق, وهـذا رصيـح يف بعـض طـرق حـديث بريـدة, شـفقة عليهـا مـن النـار
ولذلك علق اإلمام النووي عىل حديث أيب . ًذكره مني يف التعليق عليه قريبا

  : »رشح مسلم«هريرة منها بقوله يف 
ألنــــه إذا , وقبــــورهم بعــــد الوفــــاة, فيــــه جــــواز زيــــارة املــــرشكني يف احليــــاة«

 وفيـــه النهـــي عـــن االســـتغفار ,جـــازت زيـــارهتم بعـــد الوفـــاة ففـــي احليـــاة أوىل
  . »للكفار

  :حديث أنس هذاوقال يف رشح 
 وفيـه ,وال تنفعـه قرابـة املقـربني, فيه أن من مات عىل الكفر فهو يف النار«

أن من مات عىل الفرتة عىل ما كانت عليه العرب من عبادة األوثـان فهـو مـن 
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فإن هؤالء كانت قـد بلغـتهم , وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة, أهل النار
  .»ت اهللا تعاىل وسالمه عليهمدعوة إبراهيم وغريه من األنبياء صلوا

أن أهــل ) أبــو زهــرة(ويف كــالم اإلمــام النــووي رد رصيــح عــىل زعــم : قلــت
ومـــع أن قولـــه هـــذا !  ال يعـــذبونصالفـــرتة الـــذين كـــانوا مـــن قبـــل بعثـــة النبـــي 

 وهـــي هنـــا أن مـــن مل تبلغـــه –ألنـــه ال يلـــزم مـــن صـــحة القاعـــدة , جمـــرد دعـــوى
,  األمـة الفالنيـة مل تـبلغهم الـدعوة أن الشخص الفالين أو–عوة ال يعذب الد

) أبـو زهـرة(وهـذا ممـا مل يعـرج عليـه , بل هذا ال بد له من دليل كـام هـو ظـاهر
وحينئذ يتبني للقارئ الكريم كم قد جتنى عىل العلم حني رد حديث , ًمطلقا
ه الـــــدعوى وتـــــأول أحاديـــــث الزيـــــارة بـــــام يفـــــسد داللتهـــــا بمجـــــرد هـــــذ, أنـــــس

  ! الباطلة?
ًلك بطالهنـا خمالفتهـا ألحاديـث كثـرية جـدا يـدل جمموعهـا وإن مما يؤكد  ّ

  :وأرى أنه ال بد هنا من أن أذكر بعضها, عىل أن الصواب عىل خالفها
كـان , رأيت عمـرو بـن عـامر اخلزاعـي جيـر قـصبه يف النـار«:صقوله  − ١

 . رواه الشيخان. »أول من سيب السوائب

  .»كان أول من غري دين إسامعيل«:يف روايةو
, كــــان يقــــرى الــــضيف: فقــــالوا,  عــــن عبــــداهللا بــــن جــــدعانصلوه ســــأ − ٢
 :فهل ينفعه ذلك يوم القيامة? فقال, ويتصدق, ويعتق

  .رواه مسلم .»اغفر يل خطيئتي يوم الدين! رب: ًإنه مل يقل يوما, ال«
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. »مــا هــذا?«: فقــال, )مــن قــرب: يعنــي(ًمــر بنخــل فــسمع صــوتا  صأنــه  − ٣
 : صفقال قرب رجل دفن يف اجلاهلية : قالوا

لدعوت اهللا عز وجل أن يسمعكم مـن عـذاب القـرب مـا لوال أن ال تدافنوا « 
ولـه شـاهد مـن حـديث ,وعـن جـابر,  عن أنس, رواه أمحد من طرق»أسمعني

  )١٥٩و١٥٨ (»الصحيحة«وهو خمرج يف , زيد بن ثابت عند مسلم وأمحد
 يف صـالة الكــسوف صــاحب املحجـن جيــر قــصبة صحـديث رؤيتــه  − ٤

 .  ألنه كان يرسق احلاج بمحجنه,يف النار

  ).٦٥٦ (»اإلرواء«وهو خمرج يف  ,رواه مسلم وغريه
» جممـــــــع الزوائـــــــد«ويف البـــــــاب أحاديـــــــث أخـــــــرى خرجهـــــــا اهليثمـــــــي يف 

وهــي بمجموعهــا تــدل داللــة قاطعــة , فلرياجعهــا مــن شــاء ,)١١٩− ١/١١٦(
 ,فهــم ليــسوا مــن أهــل الفــرتة, عــىل أن املــرشكني يف اجلاهليــة مــن أهــل النــار

  .ًباآلية مجلة وتفصيال) أبو زهرة(فسقط استدالل 
  :وأما قوله يف حديث أنس املتقدم أعاله

  !»كام هو غريب يف سنده.. «
, فاحلـــديث صـــحيح ال غرابـــة فيـــه, وهـــذه دعـــوى باطلـــة كـــسابقتها: فـــأقول

وإن أراد بــذلك أنــه غريــب بمعنــى , »الــصحيح«ًوحــسبك دلــيال أنــه أخــرج يف 
عىل أن له , ألن كل رواته ثقات أثبات,  مما ال يرضهفذلك, أنه تفرد به واحد

وأنـا حـني أقـول هـذا أعلـم أن الـسيوطي . شواهد تزيده قوة عىل قوة كام تقدم
 إىل –فأعـــل احلـــديث بتفـــرد محـــاد بـــن ســـلمة بـــه , ًتـــورط أيـــضا وغلبـــه اهلـــوى
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 وهـو مـن أئمـة − »ذيلـه عليـه« وال يف »اجلـامع الـصغري«درجة أنه مل يورده يف 
ولكـن , ًوكنت أود أن أطيـل الـنفس أيـضا يف الـرد عليـه, ني وحفاظهماملسلم

  .واهللا ويل التوفيق, فحسبنا منه تقدم, طال الكالم
  )٢٧- ٢٤ص( "صحيح السرية النبوية"
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z٣٧x 
أيب وأبــوك يف «:  لألعــرايبص بالنــسبة للحــديث, قــول الرســول :مداخلــة

: ول اهللا ســبحانه وتعــاىلبعــض املفــرسين يقولــون أن هــذا خيــالف قــ... »النــار
﴿@@@@@žáŽçŽúbflie@fl‰č̂ ãc@bflß@bĆßžìÓ@fl‰č̂ äŽnčÛ﴾) وكيـف يعـذهبم اهللا سـبحانه وتعـاىل ومل )٦:يـس ,

bÛìŽfl‰@flsflÈžjflã@óŞnfly@fĺ@@@@@﴿: يرسـل فـيهم رسـول čiğ̂ flÈŽß@bŞä×@bflßflë﴾)فـام ردكـم )١٥:اإلسراء ,
  .ًجزاكم اهللا خريا

  .بس. ًا بعث اهللا إلينا رسوالإن نحن م:  ردي أن هذا اجلاهل يقول:الشيخ
  .ويف فهمك الكفاية

  . بارك اهللا فيك:مداخلة
  . واضح وال ال:الشيخ
  . واضح:مداخلة
  . لو ترمجت لنا أحسن:مداخلة

  ... الكل بده ترمجه:مداخل آخر
 هــذه غفلــة متناهيــة, أهنــم يقولــون أن هــذا احلــديث وأمثالــه خيــالف :الــشيخ

حاديــــث الــــصحيحة التــــي تلقتهــــا األمــــة القــــرآن, فــــاحلق واحلــــق أقــــول أن األ
بــالقبول وعــىل رأســها أئمــة احلــديث, حيــنام يــأيت واحــد أو اثنــني ويــدعوا أن 
هذا احلديث خمالف للقرآن, هذا من أمحق النـاس ومـن أجهـل النـاس; ألنـه 
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يتـــصور أن األمـــة عـــىل مـــر الزمـــان هـــذا احلـــديث بـــني أيـــدهيا, وهـــي تـــصححه 
  .ديث أو هذه األحاديث للقرآن الكريموتدين اهللا به مع خمالفة هذا احل

ٌفــاحلق أقــول أنــه لــيس خمالفــا, خمــالف لفهمــه للقــرآن الكــريم, هــو يفهــم  ً
ُالقرآن الكريم خطأ, ثم يبني عىل هذا اخلطأ أخطـاء متتاليـة, فـريد األحاديـث 
الــصحيحة بــسبب ســـوء فهمــه لآليـــات الكريمــة, يفهمـــون مــن هـــذه اآليــة ومـــا 

نذير جيب أن يكون بشخصه يف كل ما تقوم به احلجة يامثلها أن النذارة أو ال
به عىل عباده تبارك وتعاىل, وليس األمر كذلك, أنا أجبت السائل هنـا معنـى 
هذا الكالم أننا نحن املسلمني ما جاءنا من نذير, أين نـذيرنا, مـا عنـدنا نـذير, 

  .النذير نبينا عليه السالم, طيب نبينا ما أرسل إلينا مبارشة
  اذا نــأيت نفهــم هنــاك اآليــة أنــه الزم يكــون نــذير مبــارشة, ونحــن اآلن ملــ: ًإذا َ

فــإذا كــان نحــن نقــدر نقــول مــا أتانــا مــن نــذير, ونقــدر ...مل يأتينــا نــذير مبــارشة,
  . نقول أتانا نذير

  .ً طبعا:مداخلة
 كيــف نجمــع بــني التعبــريين, مــا أتانــا نــذير, وأتانــا نــذير, مــا أتانــا نــذير :الــشيخ

  .نا نذير أي دعوته وصلت إلينامبارشة, لكن جاء
ًاملـــــسألة ليـــــست مربوطـــــة بالنـــــذير شخـــــصيا, وإنـــــام املـــــسألة مربوطـــــة : ًإذا

بدعوتــــه, فــــأي أمــــة وأي شــــعب عــــىل وجــــه األرض منــــذ أن بعــــث اهللا الرســــل 
وأنــزل الكتــب مكلفــون ببلــوغ الــدعوة ســواء مبــارشة مــن النــذير, مــن النبــي أو 

ًلـشخص إذا هنــا لـيس لــه مفعــول, الرسـول أو بواســطة مـن جــاؤوا مـن بعــده, فا
  .إنام دعوته, نحن اآلن قلنا ما أتانا من نذير, لكن أتتنا دعوته واحلمد هللا
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  .من اتبع هذه الدعوة نجا, ومن خالفها وكفر هبا هلك: ًإذا
نرجع للعرب يف اجلاهلية, كذلك نقول عنهم ما أتاهم من نذير, وجاءهم 

 وعمـه وجـده ومـا قبـل ذلـك بمئـات من نـذير, الرسـول عليـه الـسالم أبـوه وأمـه
شـخص, لكـن ال نـستطيع ننفـي : السنني, نقـدر نقـول مـا جـاءهم مـن نـذير, أي

الــدعوة, والــدليل عــىل ذلــك وجــود : أهنــم جــاءهم نــذير بــاملعنى الثــاين يعنــي
املسجد احلرام وكعبة اهللا يف عقر دار احلجاز وهي مكة, وحمـافظتهم عـىل 

ناســـك التـــي توارثوهـــا عـــن إبـــراهيم الطـــواف حـــول الكعبـــة, وعـــىل بعـــض امل
@flåčß@fl†čÇaflìÔÛa@ŽáîčçaflŠžig@ŽÉÏžŠflí@ž‡gflë@@čožîfljÛa﴿: وعن إسـامعيل, وقولـه تعـاىل يف القـرآن

bŞäčß@žÝŞjÔflm@bfläŞifl‰@ŽÝîčÇbflàžgflë﴾)ملن هذا الرفع, ألي قوم, هم العرب)١٢٧:البقرة ,.  
إال إذا كان األمحق يريد كل العرب ال نقول نحن مل يأهتم من نذير, : ًفإذا

شعب جييه نذير مبارشة, بل أنا أقول كل فرد يريد نذير, وهذا ال يقوله إنسان 
عاقل يدري ما خيرج منه, ال تتصوروا أنتم أن النذير الذي بعـث يف مكـة, مـا 
ًتتــصوروا أنــه يكــون هنــاك أشــخاص مــا ســمعوا بالــدعوة مطلقــا بــسبب أو أكثــر 

إىل .. أو.. , أو يكـون خمتـل العقـل, أو...ًثالمـن سـبب, واحـد يكـون أصـم مـ
  .آخره, نقدر نتصور يف كل زمان وجود هؤالء األشخاص

مـــاذا نقـــول عـــن هـــؤالء, جـــاءهم نـــذير أو مل يـــأهتم نـــذير, جـــاءهم نـــذير : ًإذا
لكـن مـا بلغــتهم الـدعوة, هــؤالء اثنـني ثالثـة, أمــا اآلخـرون مــا جـاءهم شــخص 

ً عندنا أحاديث كثرية وكثرية جدا, بأن لكن جاءهتم دعوته, والدليل عىل هذا
ًأهل اجلاهلية معذبون, منها حديث مسلم أن الرسول عليه السالم كان راكبا 

متــى دفــن «: ًعــىل بغلتــه يومــا فمــر بقــربين فشمــست البغلــة, فقــال عليــه الــسالم
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لـــوال أن تـــدافنوا ألســـمعتكم : فقـــال عليـــه الـــسالم. يف اجلاهليـــة: هـــذان? قـــاال
: لدابة سمعت عذاب القربين فشمست به عليه السالم, فسألا. »عذاب القرب

ًهؤالء مـا قـصتهم? قـالوا لـه مـاتوا يف اجلاهليـة, إذا هـؤالء مـاتوا, هـذا حـديث 
الزم ينكره صاحبكم هذا, ألنه مـا جـاءه مـن نـذير, وعـدي بـن حـاتم ملـا سـأل 

نـه مل ال, أل: ًعن أبيه أنه كان كريام وكان كذا إىل آخره, فهل ينفعه ذلك, قـال
  .رب اغفر يل خطيئتي يوم الدين: ًيقل يوما
  . السيدة عائشة:مداخلة
  . هي السائلة:الشيخ

  .هؤالء كلهم ماتوا يف اجلاهلية
ًبدنا ننكر التاريخ اإلسالمي الذي ال يوجد له أصح يف الـدنيا أبـدا, ال : إذا

يوجــد لــه مثيــل أصــح هبــذه الطريقــة املعوجــة, بــسوء الفهــم لآليــات الكريمــة, 
ًفاآلن األوربيون واألمريكيون, هل بلغتهم الدعوة أوال نسأل, جاءهم نذير? 

  .ما جاءهم نذير? جاءهم نذير باملعنى الثاين
  . جاءهم:مداخلة
  . أنا ما أقول جاءهم, الشيخ استعجل:الشيخ

أنا ما بقول جاءهم, وكامن تعلم مني وال بقول ما جاءهم, حط يف بالك, 
  .جاءال بقول جاء وال بقول ما 

ًهــذه قــصة وقعــت بينــي وبــني أحــد املــشايخ أول ذهــايب إىل املدينــة أســتاذا 
يف اجلامعة, يف الليل وسهرانني هنـاك, املجلـس عـامر باملـشايخ أسـاتذة يف 
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اجلامعــة, أثــري هــذا املوضــوع, فــادعى أحــدهم لكــن يف فــرق بينــك وبينــه, إنــه 
  .هو أستاذ وأنت لست أستاذ

  مثل حكايتك, وفرق ثاين أنه ما كان مستعجل 
قــال جــاءهتم الــدعوة يــا أخــي, اإلذاعــات العربيــة واصــلة إىل الــدنيا كلهــا, 

ًوالقرآن يتىل ليال هنارا, فتبسمت يف وجهه ضاحكا, قلت له ً هذا القرآن مـا : ً
ًبـــدك مـــن يفهمـــه? إذا العـــرب مـــا اســـتطاعوا أن يفهمـــوه فـــضال عـــن األعـــاجم, 

fléÜÛa@Şæg@aìÛbÓ@flåíč̂@@@﴿: هإىل آخره, أن.. كيف يعرف الربيطان واألملان Ûa@flŠÐ×@ž†ÔÛ
đòflqýflq@ŽsčÛbflq﴾ )ــدة ً, ال يفهمــون شــيئا, ثــار نقــاش ونقــاش طويــل حــول )٧٣:املائ
  .املوضوع

: الشاهد حتى اإلنسان ما يتورط وما يقول جاءهم نذير باملعنى الثاين أي
لنــاس, الــدعوة, وال يقــول إنــه مــا جــاءهم, مــش نحــن الــذين نحاســب هــؤالء ا

  . رب العاملني
: من علم اهللا منهم أنه بلغته الدعوة اإلسالمية ثم جحدها كـام قـال: فنقول

﴿@@@žáŽèŽÐžãc@bflèžnfläÔžîflnžaflë@bflèči@aëŽ†flzfluflë﴾)فهذا كافر خملد يف النار, ومـن مل )١٤:النمل ,
تبلغه كذلك فليس كذلك, أمـا بلغـتهم نجلـس نتنـاقش, ال مـا بلغـتهم, سـأقول 

ء الـذين يف القطـب الـشاميل واجلنـويب بلغـتهم, كيـف نعـرف? واهللا لك هـؤال
ًبالنـــسبة لغـــريهم مـــا بلغـــتهم الـــدعوة إال أفـــرادا قليلـــني ... أنـــا أقـــول إن األلبـــان

bÛg@ÞìŽfl‰@žåčß@bfläÜflž‰c@bflßflë@@@@@@﴿: منهم, ليه? من الذي يبلغهم الدعوة, القرآن يقول
@@@žáŽèÛ@flåğîfljŽîčÛ@čéčßžìÓ@æbflčÜči﴾)فام فائدة أننـا نـذيع القـرآن لـيال هنـارا, وهـم ال )٤:إبراهيم ,ً ً

  .يفهمونه
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ال نــستطيع أن نقــول يــا مجاعــة أن هــؤالء بلغــتهم الــدعوة, لكــن ال بــد : ًفــإذا
يف أفــراد مــنهم بلغــتهم الــدعوة, لكــن هــؤالء األفــراد ال بــد أن تتــصورهم مــن 

هبــان, ال شــك أن خاصــة القــوم, يعنــي مــن مثقفيــه, يعنــي هــؤالء القسيــسني الر
ًفيهم ناسا عرفوا احلقيقة, فمنهم من آمن وكتم إيامنه, ومنهم من آمن وأعلن 
إسـالمه, ومـنهم مـن كفـر, والتــاريخ يعيـد نفـسه, مـا بعــرف أنـتم كنتـوا يـوم كــان 

  .هذا مازن النابليس
  . واهللا يشء عجيب:مداخلة
  . كان األستاذ موجود واألخ موجود:الشيخ

   ذهـــــب ملكتبـــــة القـــــدس يف هنـــــاك مكتبـــــة ســـــتة واحـــــد نابلـــــيس يقـــــول أنـــــه
  .ماليني كتاب
  . أكرب مكتبة يف العامل بعد الكونجرس:عيل حسن

 يف القــدس, اليهــود قــاتلهم اهللا أنــشؤوا هنــاك مكتبــة يقــول فيهــا ســت :الــشيخ
َّماليني كتاب, واتصل هناك تعرف عىل مسترشق بوالندي, وعمره نحـو  َ َ٧٧ 

ًصحى, وال تظنـــه إال مـــسلام, وعنـــده معرفـــة ســـنة, ويـــتكلم اللغـــة العربيـــة الفـــ
  .باحلديث

متخـــصص حـــديث, ســـألته فـــيام بعـــد, قـــال دراســـاته دكتـــوراه : عـــيل حـــسن
  .وبرفسور حديث, احلديث النبوي

 −  كــــــــام يقولــــــــون باللغــــــــة األجنبيــــــــة −  وبعــــــــدين الرجــــــــل حواليــــــــه :الــــــــشيخ
عنده بروفسورات يعني أساتذة يتعلمون منه; ألنه كبري السن, وهذا النابليس 
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قليل معلومات ال بأس هبا يف علم احلديث, كان جيلس معه ويتنـاقش معـه, 
يعرتف هذا املسترشق أمام الربوفسورات أنه يتعلم من النابليس, والنابليس 

  .ًمن إخوانا شاب, فقال إنه أحيانا تطلع منه عبارات تدل عىل إسالمه
 ســــبحانه , وملــــا يــــذكر اهللاص:  قــــال ملــــا كــــان يــــذكر النبــــي يقــــول:مداخلــــة

وتعاىل عز وجل, أو عمر بن اخلطاب أو الـصحابة ريض اهللا عـنهم, يعنـي ال 
  .يفعل إال هذا

   وذكر قضية إنه واحد من احلارضين قال له هل أسلمت?:الشيخ
يف أثنــاء حمــارضة باجلامعــة, ... لــيش ال?: فقــال لــه بــالعربي: عــيل حــسن
كـــذا, فهـــل  تقـــول  صأنـــت نحكـــي معـــك ملـــا تـــذكر النبـــي: فواحـــد قـــال لـــه
  .ليش ال, باللغة العربية: أسلمت, فقال له

  . يعني أسلوبه يف الكالم أسلوب مسلم:الشيخ
طالــب كتــب ...  كــان طالــب كتــاب الزهــد هلنــاد وخمطوطــات وكــذا:مداخلــة

واهللا أنـــه أقـــل مـــن النـــادر مـــن يعرفهـــا وال أقـــول يطلبهـــا مـــن أهـــل العلـــم أو مـــن 
  .العلامء أو ما شابه ذلك

  ...قفك منه يعني إنه من ناحية ما مو:مداخلة
  .لعله ممن يكتم إيامنه مثل هذا الرجل:  قال كلمة طيبة, قال:مداخلة
  . نحن شاهدنا اآلن أن مثل هذا الرجل يمكن أن يكون أسلم:الشيخ
  . نعم:مداخلة
  .. ألنه عنده اطالع وعنده كذا:الشيخ
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ح كنــــوز مفتــــا"وباملناســــبة أذكــــر يف كتــــاب يعرفــــه إخواننــــا الطلبــــة, اســــمه 
, عنــدما اقتنيتــه وعرفــت اجلهــد الــيل مفــروغ فيــه, أن هــذا كونــه دراس "الــسنة

ًكتــب الــسنة أربعــة عــرش كتابــا, ال بــد أن يكــون صــاحبه أســلم, هكــذا أنــا قلــت 
يومئذ, راحـت أيـام وأتـت أيـام كـام يقولـون; عنـدنا يف الـشام كنـت جـالس يف 

جملـة اهلـالل قديمـة, , وقع حتت يدي عدد من ...املكتبة العربية اهلاشمية,
جلورج زيدان, وإذا به اخلبيث هذا األملاين مؤلف كتاب مفتـاح كنـوز الـسنة 

 نـارشين مقالـة ألحـد الكتـاب املـرصيني املـسلمني رد عـىل فنـسنك »فنسنك«
إىل آخـره, ... ينقل عنه كلامت يرصح فيها أن حممـد رجـل عبقـري وداهيـة و

وإذا بـــه ... لملـــم العـــرب حولـــهوادعـــى النبـــوة واســـتطاع بعقلـــه وشـــطارته أنـــه ي
هـــذا مـــا اســـتفاد يش مـــن الكتـــب الـــذي درســـها, اســـتطاع أن : ًينكـــر النبـــوة, إذا

  .يفعل فهرسة تقرب البعيد كام هو معلوم لدينا
هذا الشعب الربيطاين أو الفرنيس أو األملاين أسلم : ًفالشاهد ال نقول إذا

ً أيـضا هبـذه الكلمـة, مـن أو ما بلغه, اهللا أعلم, من بلغته الدعوة وهـذا يـذكرين
  .بلغته الدعوة كام أنزلت يف أصوهلا ويف أسسها وما آمن, فهو إىل جهنم

أنــت تعــرف اآلن نــشاط : قلــت هلــذا الــذي كنــت أتنــاقش معــه يف اجلامعــة
القاديــانيني يف كثــري مــن الــبالد األجنبيــة يف أملانيــا وبريطانيــا بــصورة خاصــة, 

يني, القايــادنيني كفــار, صــحيح أهنــم مــن هــؤالء يــسلمون عــىل إســالم القاديــان
يصلون وحيجون, لكن ينكرون ما هو معلـوم مـن الـدين بالـرضورة مـن ذلـك 

إىل آخرهــــا, ... أن الرســــول يف أنبيــــاء بعــــده, ويؤلــــون اآليــــات وحيرفوهنــــا و
وينكرون عامل اسمه عامل اجلن, ينكرونه ويقولون اجلن املـذكور يف سـورة 
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ن هـــو اســـم مـــرادف للبـــرش, لفـــظ مـــرادف اجلـــن املـــذكورة يف القـــرآن أن اجلـــ
لإلنـس, كــام أننــا نقــول إنـس وبــرش معنــى واحــد, هـم صــار عنــدهم إنــس وبــرش 

‰bflã@žåčß@ïčäflnÔÜfl@﴿: وجــن معنــى واحــد, وعنــدما تــذكر لــه اآليــات التــي تقــول
@@@́ č@žåčß@ŽéflnÔÜflflë﴾)هـذا جمـاز, ولـيس حقيقـة أنـه خلقـه : , يقـول لـك)١٢:األعراف

 تأويـل يعنـي تعطيـل; ألنـه األمـر احلقيقـة كـام يقـول ابـن القـيم يف من نـار, كلـه
ًاملعطل يعبد عدما, واملمثل يعبد صنام, فهؤالء عطلوا وأنكروا : بعض كتبه ً

حقائق رشعية, مع ذلك كثري من األوروبيني يستجيبون لـدعوة هـؤالء; ألهنـم 
إلنجيــل يــرون يف دعــوهتم مــن اإلســالم الــصايف مــا ال جيدونــه يف التــوراة وا

عنــدهم, فهــل هــؤالء بلغــتهم الــدعوة? مــا بلغــتهم الــدعوة, النــه بلغــتهم دعــوة 
لـيس » bäÛa@¿@Úbicë@ïic@æg‰@@«: عن أصوهلا, لـذلك إذا جـاء حـديث... منحرفه

هنـــــاك مـــــربر للتأويـــــل يـــــا مجاعـــــة, عنـــــدنا أحاديـــــث تـــــؤدي إىل نفـــــس املعنـــــى 
  .بالعرشات إذا أنكرناها معناها أنكرنا الرشيعة

  )٠٠: ٠٠: ٤٢/ ٢٥٢(و) ٠٠: ٤٨: ٢٥١/٤٥" (النوراهلدى و"
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z٣٨x 
 صكيف نوفق بني هذا احلكـم, أو مـا دلـت عليـه األحاديـث مـن أن أبـوي الرسـول : سؤال

ْ﴿لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم : يف النار, وبني اآلية يف سورة السجدة التي تقول ْ َ ً َُ َ ْ ْ ْ َّْ َ َ ِ َ َِ ِ ِ ِ ٍِ َ َ ُُ َ
ُهيتــد َ ْ ً, إذا مــا أتــاهم مــن نــذير, وهنــا األحاديــث تــدل عــىل أهنــم مل يعــذروا يف )٣:الــسجدة(َون﴾َ

 رشكهم?
  . إيه, أظن هذا البحث جرى بيني وبينك ويف هذا املكان:الشيخ
ً هو من أجل فهم اآلية فهام واقعيا:امللقي ً.  
 مــا قــد فعلنــا ذلــك, قــد فعلنــا ذلــك, واآلن احلــر تكفيــه اإلشــارة, فأنــا :الــشيخ

  هل جاءنا من نذير?: أسألك فأقول
  . نعم:امللقي
  . أجب بوضوح:الشيخ
  .الكتاب النذير, هل النذير تقصد به الرجل] جاءنا [:امللقي
  الذي تقصده أنت, ما الذي تقصده أنت, ما الذي تقصده بسؤالك?:الشيخ
  ً. أقصد رسوال:امللقي
   فهل جاءنا رسول?:الشيخ
  . ما جاءنا:امللقي
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  حن من أهل الفرتة?ً إذا ن:الشيخ
  . جاءنا كتابه:امللقي
  ً إذا نحن من أهل الفرتة?:الشيخ
  ... أنا ال أقول:امللقي
  . هههه:الشيخ
žåčß@žáŽçbflmc@bflß@@@﴿:  الفـــرتة آمنـــا بـــذلك, لكـــن هـــذه اآليـــة تقـــول:امللقـــي

Šíč̂ flã﴾)٣:السجدة(.  
  نحــن عرفنــا مــا تقــول, لكــن نحــن اآلن يف صــدد بيــان مــاذا تريــد هــذه:الــشيخ

Šíč̂﴿: اآليــة? هــل تريــد يف قولــه تعــاىل flã@üflë@č’fli@žåčß@bflãflõbflu@bflß﴾)١٩:املائــدة( 
ًواضح جدا من هذا : مبارشة, أم ما جاءتنا دعوة نبي ولو غري مبارش, اجلواب

الكــالم املــوجز, أي مــا جاءنــا مــن نــذير مــن دعــوة نــذير, فأنــت بقــى بــدك تقــدر 
bflèîčÏ@bŞä×@ïčnÛa@òflížŠÔÛa@Þdžaflë@@@@﴿: اىلمضاف حمذوف هنا, كام يقـال يف قولـه تعـ

@@@@@@flæìÓč…bfl–Û@bŞãgflë@bflèîčÏ@bfläÜfljÓc@ïčnÛa@flčÈÛaflë﴾)القريـة ال تـسأل, إنـام سـكاهنا, )٨٢:يوسف ,
Šíč̂﴿: فهنا flã@üflë@č’fli@žåčß@bflãflõbflu@bflß﴾)١٩:املائدة(.  

 النـذير, وقـد تكـون من دعوة نذير, هـذه الـدعوة قـد تكـون مبـارشة مـن: أي
غري مبارشة من النذير, هذا شأننا نحن اليوم, فإن نحن مجدنا عىل فهم اآلية 
نذير بشخصه وليس بدعوته ولو بشخص غريه, معناها نحن أمـة حممـد عليـه 
السالم سواء أمـة اإلجابـة أو أمـة الـدعوة بـاملعنى العـام, كلنـا مـن أهـل الفـرتة, 

 عاقــل يقــول أن هــؤالء البــرش الــذين وهــل مــن عاقــل ال أقــول مــسلم, هــل مــن
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ليـــسوا مـــن أصـــحاب الرســـول عليـــه الـــسالم مل يـــصحبوهم مبـــارشة ومل يتلقـــوا 
الـدعوة مـنهم مبـارشة مــن التـابعني إىل العـرص احلـارض, هــؤالء مـا جـاءهم مــن 

ًما أظن عاقال ولو كان كافرا يعتقد هذه العقيدة! نذير? ً.  
bflß@﴿: ون أن يكــون جــاءهم نــذير هنــا يف اآليــة أســتاذ هــم كــانوا ينفــ:الــسائل

@@@@Šíč̂ flã@üflë@č’fli@žåčß@bflãflõbflu﴾)لكن هنا اآلية, اهللا تعاىل يقـول)١٩:املائدة :﴿@@bĆßžìÓ@fl‰č̂ äŽnčÛ
Šíč̂ flã@žåčß@žáŽçbflmc@bflß﴾)٤٦:القصص(.  

  . أنا ما فرقت تفريقك, ما فرقت تفريقك, ساحمك اهللا:الشيخ
آليـة عـىل اآليـة األخـرى, واسـأل هنـاك حـذف تقـيس ا:  أما أن تقـول:السائل

القريــة, هنــاك معــروف جمــاز مرســل, كــل مــن يــسمع اآليــة يعــرف أنــه القريــة ال 
تسأل يف جماز العقيل, واسأل القرية البيوت ال تسأل, ولكن يسأل سـاكنها, 

  .أما هنا فاآلية رصحية ال حتتاج إىل إضافة حمذوف
   يف جماز رشعي وال ما يف?:الشيخ
  ! نعم:السائل

  . يف جماز رشعي:شيخال
  . ما هو هنا ال بد تكون يف قرينة:السائل
  . ما عم جتاوب:الشيخ
  . يف قرينة:السائل
  . يف جماز رشعي:الشيخ
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  . يف جماز:السائل
ذاك جماز لغوي, مـا دام : ًإذا قلت...  إي هاي بدي أنا اجلواب هذا:الشيخ

 للمجـــاز يف جمـــاز رشعـــي, فلـــامذا مل تقـــف عنـــد املجـــاز الـــرشعي, وانتقلـــت
  .هذاك بيفهمه كل الناس: وقلت. اللغوي
  . هناك جممع عليه أنه جماز عقيل:امللقي
  . ما لنا ولذاك:الشيخ
   لكن هنا, ما جاء من نذير أي من دعوة نبي ال ختطر لبال :امللقي
   لبال اجلهلة?:الشيخ
  . ال لبال أي عامل:السائل
  . للعلامء:الشيخ
  .… ال ختطر:امللقي
  . عندك ال, قف:الشيخ
  . أي عامل:امللقي
  . ال حول وال قوة إال باهللا...  قف عندك:الشيخ
  . حتتاج إىل قرينة:امللقي
 القرينة يا شيخ أنك أنت بتطلع من أهل الفرتة إذا مل تفهم اآلية هبذا :الشيخ

  املفهوم, أنت من أهل الفرتة هل تريد أن تكون من أهل الفرتة?
  . لست من أهل الفرتة:امللقي
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   هل جاءك من نذير?:خالشي
  . جاءين نذير; كتاب اهللا:امللقي
  . فهذا هو املحذوف, اهللا هيديك:الشيخ
   ههه تقدير, تقدير :مداخلة
  . هههه ههه:الشيخ

  )٠٠: ١٣: ٣٢/ ٥٣٠" (اهلدى والنور "
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z٣٩xאאא ص ؟א 
 يف النــار, وقــد قــال عليــه صكيــف يكــون والــدا النبــي : مــا اجلــواب عــىل مــن يقــول: ســؤال

 ?»كل نسب ينقطع أو منقطع يوم القيامة إال نسبي«: الصالة والسالم
, هل املقصود هنـا النـسب الـديني, وإال النـسب فقيه هذا سؤال غري :الشيخ

ًالتناســيل, طبعــا املقــصود فيــه النــسب التناســيل, واجلــواب بإجيــاز كــام يقــال 
آزر والــــد إبــــراهيم وهــــو .. ذا يقــــال?عــــن آزر والــــد إبــــراهيم عليــــه الــــسالم, مــــا

́@@@@﴿: مرشك čjŽß@Þýfl™@¿@ÙflßžìÓflë@Úafl‰c@ïğãg@òflèčÛe@bĆßbfläž•c@Ž̂ č‚Şnflmc﴾) فهـذا )٧٤:األنعـام ,
ًهــو اجلــواب املــوجز, أمــا املفــصل فــالكالم فيــه طويــل وطويــل جــدا, لكننــا 

, )١٢٣:النساء(﴾čØÛa@Ýžçc@ğïčãbflßc@üflë@žáØğîčãbflßdči@flžîÛčéči@flŒžvŽí@aĆõìŽ@žÝflàžÈflí@žåflß@člbfln﴿: نقول
flæìÛflõbflflnflí@üflë@đ̂@@@@@@@@﴿: وربنا عز وجل يقول č÷flßžìflí@žáŽèfläžîfli@fllbflãc@ýÏ﴾) ١٠١:املؤمنـون( ,

مــن بطــأ بــه «: والرســول عليــه الــسالم الــذي جــاء الــسائل يــسأل عــن أبيــه يقــول
 بالعاطفـــة, إنـــام باتبـــاع , ثـــم الـــدين لـــيس بالعقـــل وال»عملـــه مل يـــرسع بـــه نـــسبه

أحكام اهللا يف كتابه وأحكام رسوله يف سنته ويف حديثه, لـو أراد اإلنـسان أن 
ص يعالج األحكام الرشعية ولو كان مـن أعلـم أهـل األرض بعـد رسـول اهللا 

ألصـــــاب هـــــذا اإلســـــالم مـــــا أصـــــاب األديـــــان التـــــي كانـــــت قبلـــــه, كاليهوديـــــة 
 وغريهـا, لكـن اهللا عـز …اهلندوسـيةًوالنرصانية, فضال عـن غريهـا كالبوذيـة و

ًوجـل بــسابق علمــه وغالــب حكمتــه قــدر أن يكــون هــذا اإلســالم حمفوظــا إىل 
أن يقــبض اهللا عــز وجــل بتلــك الــريح الطيبــة روح كــل مــؤمن, فــال يبقــى عــىل 

ال إله إال اهللا, فعليهم تقوم الساعة, قـدر أن يظـل هـذا : وجه األرض من يقول
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, فهذا وذاك ص كتاب اهللا وسنة رسول اهللا ًوظا يف أصلني, يفاإلسالم حمف
ــــنهم إىل عقــــوهلم وأهــــوائهم كــــام  كــــان صــــيانة للمــــسلمني أن ينحرفــــوا يف دي
أصاب الذين من قبلنا ممن بدلوا دينهم واتبعوا أهواءهم واختلفوا من بعد ما 
جاءهتم البينات, ولذلك فام ينبغي للمـسلم خاصـة مـن لـيس عنـده يعنـي وفـر 

ًم إذا مــــا ســــمع خــــربا نبويــــا أن يعاجلــــه بطــــرح إشــــكاالت مــــن الثقافــــة اإلســــال ً
  .وشبهات, كهذا السؤال

, هــذا لــه »كــل نــسب وســبب ينقطــع إال نــسبي«:  فــأي يشء يف حــديث أنــه
كــام جــاء عنــه أنــه ولــد مــن نكــاح  ص عالقــة بالتوالــد, فــنحن نعتقــد أن النبــي

زنــا ولــيس مــن ســفاح, فــأبواه كانــا معــصومني مــن الوقــوع يف الفاحــشة ويف ال
إال رشيف النسب, لكن ذلـك ال ينفـي ص لكي ال يكون ابنهام وهو حممد 

أن يكــون عــىل األقــل أبــوه وأمــه أقــول عــىل األقــل مــن أهــل الــضالل يعنــي مــن 
مـا ينـايف أن : أهل الرشك وعبادة األوثـان مـا ينـايف هـذا ذاك, وبعـد ذلـك أقـول
رفـوا فيهـا مـع يكون من أولئك املرشكني الذين بلغتهم دعـوة التوحيـد ثـم انح

املنحــرفني عنهــا وهــم كثــر يف اجلاهليــة األوىل, كــام هــم كثــريون يف جاهليــة 
ًجوابــا ص القــرن العــرشين كــام يقولــون, وحينئــذ فــال غرابــة أن يقــول النبــي 

, ثـم »يف النـار«: يا رسـول اهللا, أيـن أيب? قـال:  القائلالسائلعىل سؤال ذلك 
ًا, نتصوره اآلن, أنه رجـع أسـيفا ً, طبعا نتصور املشهد هذالسائلوىل الرجل 

ًحزينـــا عــــىل أبيـــه, ألنــــه هـــو ولــــده, والرســـول عليــــه الـــسالم أدق النــــاس نظــــرا  ً
, ال »إن أيب وأبــاك يف النــار«: , فقــال لــه»هــاتوا الرجــل«: ًوأشــدهم فراســة قــال

, ولكــــن حزنــــه عليــــه يف النــــار ص شــــك نحــــن حيزننــــا أن يكــــون والــــدا نبينــــا
بذلك أشد منا بكثري, ولكن أليس هذا االستـسالم السالم عليهام أكرب وتأثره 
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ًمنا تبعا الستسالم نبينا بحكم ربنا العادل عىل الوالدين هبذا احلكـم الـشديد 
بالنسبة إلينا, والعادل بالنسبة لصدوره من ربنا يف حقهـام? هـو كـذلك وهلـذا 
ًهنـــا هـــذا التقـــدير اإلهلـــي امتحـــان مـــن أشـــد أنـــواع االمتحـــان للرســـول أصـــالة 

بقــضاء اهللا وقــدره أم ص ًتباعــه املــؤمنني بــه تبعــا, هــل يــرىض رســول اهللا وأل
ًمل أيب وأمـــي يف النـــار?, ال هـــو يـــرىض بـــال شـــك, ونحـــن إذا تبعـــا لـــه : يقـــول ً

نرىض بام ريض هو به من قضاء اهللا وقدره, ثـم إن احلكمـة البالغـة أن يتـذكر 
ني أن اإلنـــسان بمثـــل هـــذا احلكـــم الـــشديد عـــىل العواطـــف, عواطـــف املـــسلم

يرجعــوا يف أنفــسهم إىل أن األمــر كلــه بيــد اهللا, وأن ال أحــد هنــاك يــؤثر بجاهــه 
bflß@Ž‰bflnž‚flíflë@Žõbfl’flí@bflß@ŽÕÜž‚flí@Ùşifl‰flë@@@@﴿: ومنزلته عىل اهللا, وكام قال تبـارك وتعـاىل

@@@@@@@flæì×Šž’Ží@bŞàflÇ@óÛbflÈflmflë@čéÜÛa@flæbflzžjŽ@ñflŠflîč‚Ûa@žáŽèÛ@flæb×﴾)تقـدير اهللا عـز ً, فـإذا)٦٨:القصص 
وجــل ملثــل هــذا األمــر, أبــوا الرســول عليــه الــسالم مــرشكان ويف النــار ألكــرب 
ًدليل عىل أن الواسـطة البـرشية بـني النـاس وبـني خـالق النـاس ال تفيـد إطالقـا; 
ألن الــسلطة كــل الــسلطة بيــد اهللا تبــارك وتعــاىل, فهــو الفعــال ملــا يريــد, وهنــا 

Ï@üflë@đ̂﴿: تــــأيت اآليـــــة الــــسابقة التـــــي ذكرنــــا č÷flßžìflí@žáŽèfläžîfli@fllbflãc@ý
flæìÛflõbflflnflí﴾)دابـر االعـتامد عـىل النـسب; ألن املـسلم ] قطع[, ففيها )١٠١:املؤمنون

ًملـــا يـــرى أن أبـــوي الرســـول عليـــه الـــسالم هـــذا مـــصريهم بـــسبب كفـــرهم, فـــإذا 
سوف ال يغرت أحد بـأن يقـول عـىل خـالف مـا قـال ذلـك الـشاعر العـريب, أيـش 

  :لنشوفقال, هات 
  …ًلسنا وإن أحسابنا كرمت    يوما عىل األحساب

  ً لسنا وإن أحسابنا كرمت    يوما عىل األحساب نتكل :مداخلة
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   عىل األحساب نتكل, أنا أحفظ هكذا:الشيخ
  نبني كام بنت أوئلنا

  ... نبني كام كانت أوئلنا    تبنى ونفعل :مداخلة
   كام فعلوا:الشيخ

  )٠٠: ٠١ :١٤/ ٥٣٠" (اهلدى والنور "
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z٤٠xאא
אصאAא@؟ 

حول قضية تفضلت فيها أن الـذين مل تـبلغهم الرسـالة وأن أطفـال املـرشكني وأهـل : السؤال
رضـه حـديثان, الفرتة يمتحنـون يف عرصـات يـوم القيامـة, احلـديث الـذي تفـضلت بـه, وهـذا يعا

» أيب وأبـوك يف النـار«: ومها احلديث الـذي رواه مـسلم رمحـه اهللا] كيف اجلمع[أريد أن نعلم 
إن اهللا وعـــدين أن ال يعـــذب «:  قـــال يف احلـــديث الـــصحيحصثـــم احلـــديث اآلخـــر أن النبـــي 

 والالهـــني معلـــوم أهنـــم األطفـــال, وهـــذا عمـــوم األطفـــال املـــرشكني )١(»الالهـــني مـــن أمـــة البـــرش
 .هموغري

   العمــــوم أمــــره ســــهل, تعــــرف أن العــــام يدخلــــه التخــــصيص ألــــيس :اجلــــواب
  كذلك?
  . نعم:مداخلة
  واضح?. ً إذا ختصيص حسب ما سمعت من التفصيل:الشيخ
  . نعم:مداخلة
ـــــشيخ ـــــه :ال  يبقـــــى اجلـــــواب عـــــن احلـــــديث األول, احلـــــديث األول لـــــيس في

اء معارضــــــة واحلمــــــد هللا شــــــأن كــــــل األحاديــــــث الــــــصحيحة, إنــــــام يــــــأيت ادعــــــ
املعارضــة هــو مــن فكــرة قائمــة يف أذهــان كثــري مــن النــاس اليــوم وهــي فكــرة 

                                                 
 ).٣٥٩٢رقم( صحيح اجلاع )١(
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خاطئــة, وهــي أن الــذين كــانوا قبــل الرســول عليــه الــسالم هــم مــن أهــل الفــرتة, 
: ًوهذا خطأ فاحش جـدا, العـرب يف اجلاهليـة مل يكونـوا مـن أهـل الفـرتة, أي

العــاملني يف كيــف وإبــراهيم وإســامعيل يقــول اهللا رب . مل تــبلغهم دعــوة نبــي
.. )١٢٧:البقـرة (﴾@flåčß@fl†čÇaflìÔÛa@ŽáîčçaflŠžig@ŽÉÏžŠflí@ž‡gflë@@@ŽÝîčÇbflàžgflë@čožîfljÛa@@@@﴿: القرآن الكـريم
  .إىل آخر اآلية

وبعدين هم كانوا حيجون ويعتمرون وكانوا يطوفون, وكانوا يأتون بكثري 
أن مــن املناســك التــي ورثوهــا عــن إبــراهيم وإســامعيل, فمــن اخلطــأ الفــاحش 

إن العــرب كــل العــرب كــانوا مــن أهــل الفــرتة, ولــذلك فــالعرب بلغــتهم : يقــال
دعوة إبراهيم وإسامعيل واآلثار إىل اآلن, آثار هذه الـدعوة ال تـزال موجـودة 
ًيف املسجد احلرام, لكن معلوم أيضا باإلضافة إىل هذا أن العـرب دخـل يف 

ًهرا حتــى يف الكعبــة ديــانتهم أشــياء كثــرية مــن الــرشك والوثنيــة, وكــان ذلــك ظــا
التي كانت نـصبت فيهـا األصـنام, والرسـول ملـا دخلهـا كـان حيطمهـا بعـصاه, 

flæb×@flÝčbfljÛa@Şæg@ŽÝčbfljÛa@flÕflçfl‹flë@şÕflzÛa@flõbflu@žÝÓflë@﴿: ًوكلــام حطــم صــنام يقــول
bÓìŽçfl‹﴾)لكن هذا ال يعني أهنم ما جاءهتم الدعوة, إنام نـستطيع أن )٨١:اإلسراء ,
ًنهم مــن جــاءهتم الــدعوة واملقــصود هنــا بالــدعوة لــيس تفــصيليا; ألن مــ: نقــول

احلقيقة املسلمني اليوم الدعوة التفصيلية ما جاءهتم عىل وجه الـصحيح إال 
ًأفــراد قليلــني جــدا, لكــن هيمنــا العقيــدة التوحيــد الــذي هــي ســبب النجــاة مــن 

  اخللود يف النار يوم القيامة واضح أو ال? 
كأي أمة أخرى بلغتهم دعوة نبي أو رسول فمنهم من فأنا أقول أن العرب 

جاءتـــه كـــام جـــاءت إىل الرســـول وكـــام بلغهـــا الرســـول, ومـــنهم مـــن انحرفـــت 
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جاءته منحرفة, واهللا عز وجل هو الذي يعلم مـن هـو الـذي بلغتـه الـدعوة قبـل 
أن تنحرف عن اجلـادة والعكـس بـالعكس, لكـن الغـرض أن ال نطلـق الكـالم 

ًجلاهلية كـانوا أهـل فـرتة هلـذا الـسبب أوال, وألحاديـث ونقول أن العرب يف ا
ًمتكاثرة جدا تدل عـىل أن أفـرادا مـن اجلاهليـة يعـذبون, كهـذا احلـديث مـثال ً ً :

فهذا دليل أنه بلغته الدعوة وإال كيف يعذب يف النار » إن أيب وأباك يف النار«
ابه ومل تبلغه الدعوة, وكحديث أن الرسول عليه السالم كان مـع بعـض أصـح

عىل دابته ملا مر بقربين فشمـست الدابـة, نفـرت, فنظـر الرسـول عليـه الـسالم 
: متـى مـات هـؤالء أو هـذان? قـالوا«: فرأى هناك قـربين, فـسأل أصـحابه وقـال

لــــوال أن تـــدافنوا ألســـمعتكم عــــذاب : فقــــال عليـــه الـــسالم. ماتـــا يف اجلاهليـــة
لــــوال أن «: فالدابــــة ســــمعت عــــذاب القــــرب فشمــــست, والرســــول يقــــول» القــــرب
ًلوال أن متوتوا فيدفن بعضكم بعضا من رهبة سامع العذاب يف : أي» تدافنوا

  .القرب ألسمعتكم العذاب هذا
 كــــذلك احلــــديث الــــذي يقــــول الــــسائل أو الــــسائلة أن فــــالن يف اجلاهليــــة, 
ًحاتم الطائي أو غريه, ابـن جـدعان يمكـن أنـه كـان كـريام وكـان مـضيافا وكـان  ً

وإىل آخـره هـل ينفعـه يشء مـن ذلـك يـا .. ى واملـساكنيكثري اخلريات واليتـام
رب اغفـر يل خطيئتـي يـوم : ًال, إنـه مل يقـل يومـا مـن دهـره«: قال! رسول اهللا?

, لــــذلك فباختــــصار أهــــل اجلاهليــــة ليــــسوا أهــــل فــــرتة, بلغــــتهم دعــــوة »الــــدين
  .نعم. إبراهيم وإسامعيل وكان بعض أفرادهم عىل التوحيد

ال يتجـــاوزون الـــستة نفـــر هـــم الـــذين ... فـــراد هـــل صـــح بأنـــه كـــان أ:مداخلـــة
ًيعلمون كورقة بن نوفـل مـثال عـن احلنيفيـة الـسمحة وكـان كثـري النظـر للـسامء 
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لـو أعلـم كيـف تبعـد : واهلمهمة وال يعلم كيـف يعبـد اهللا تبـارك وتعـاىل, يقـول
لعبـــــدتك, وأخـــــرب اهللا تبـــــارك وتعـــــاىل عـــــن املـــــرشكني بـــــأهنم كـــــانوا يتقربـــــون 

 إىل اهللا زلفى, يعبدوهنا ليتقربوا من اهللا تبارك وتعاىل, فهـم لألصنام لتقرهبم
ال يعلمون الوسيلة والصحيحة والعقيدة السليمة التي يعبد اهللا تبارك وتعاىل 

  .هبا, إذ كانوا يعبدوا األصنام لكي تقرهبم إىل خالقهم
  فمن هذا أال تكون الديانة احلنيفية اندثرت وزالت وما بقي هلا أي معان?

ً أنا أعتقد أنه سبق اجلواب عن مثل هذا السؤال أيضا; ألين جعلـت :خالشي
العرب يف اجلاهلية كاملسلمني اليوم, فمـنهم مـن بلغتـه الـدعوة فهـو مـسؤول 
مؤاخذ إذا كفـر هبـا, ومـنهم مـن مل تبلغـه الـدعوة فهـو غـري مؤاخـذ ولـه حـساب 

 بلغتــه بــأن مــن العــرب مــن: ًكــام عــرفتم يف عرصــات يــوم القيامــة, وقلــت أيــضا
ًالــدعوة ورضبــت مــثال بجامعــة التوحيــد هــؤالء معــروفني يعنــي, لكــن هــذا ال 
يعنــي أنــه مل يكــن هنــاك أفــراد آخــرون كــانوا موحــدين, ومــا ذكرتــه بالنــسبة لورقــة أو 

هـــذا أنـــا يشء ال أعرفـــه, وال أعتقـــد . ال أعـــرف كيـــف أعبـــد اهللا: غـــريه أنـــه كـــان يقـــول
كــان . ًهــل معنــاه أنــه كــان مــرشكا? الصــحته, لكــن هــب أن األمــر كــذلك, لكــن هــذا 

  .ًموحدا, فالتوحيد هو سبب اخلروج أو عدم اخللود يف النار عىل األقل
bÛìŽfl‰@flsflÈžjflã@óŞnfly@fĺ﴿:اخلالصة عرفتموها وهو čiğ̂ flÈŽß@bŞä×@bflßflë﴾)١٥:اإلسراء(.  

فكل شخص بعينه جاءنا حديث صحيح يف اجلاهلية أنه معـذب ال جيـوز 
 من أهل الفرتة, هذا هو املهم يف املوضوع, فقد بلغتـه الـدعوة أن نتصور أنه

  .واحلمد هللا. وبذلك ترتب العذاب به
  )٠٠:٠٨:٣٩/ ٢٦٢"(اهلدى والنور"



@Þé§bi@Š‰ÉÜa@lbnØ 
 ١٩٢ 

z٤١x 
Aא@ 

ـا كـــان للنَّبـــي والـــذي: شـــيخنا بالنـــسبة لقولـــه تبـــارك وتعـــاىل: الـــسائل ِ﴿مــ َِّ َ ِّ َِ َ ـــوا أن يـــستغفروا َ ُن آمنُ ْ َِ ْ َ َ َْ َ
َللمرشكني ولو كانوا أويل قربى﴾ ْ ْ َْ ُُ ِ ُ ُ َ َ َْ ِْ  أجاب األعرايب أو صدلت السنة النبوية أنه ). ١١٣:التوبة(ِِ

بعض إخواننا الذي نشهد هلم بااللتزام أنه ] يقول... [»أيب وأبوك يف النار«: أجاب الرجل, قال
 عمك, ما ردكم يا شيخ?عمي و: حيتمل أيب وأبوك يف النار, أي

   وهل حيتمل العكس?:الشيخ
  ., حتتمل هذيكص بده يكون كذلك, وده يربأ والدي الرسول :مداخلة
ً التربئة أوال ال هي بيـده وال بيـدنا, لكـن نحـن اآلن نـتكلم عـن معنـى :الشيخ

  .احلديث, أنت عىل ذمتك
  .أنا ما رديت عليه... :مداخلة
  طيـــب مـــا حيتمـــل . , بيقـــول أنـــه حتتمـــل ال ال عـــىل ذمتـــك تنقـــل عنـــه:الـــشيخ

  .املعنى الظاهر
  . أكيد:مداخلة
  شو جوابه?: ً إذا:الشيخ
  . مل نسأله عن هذه الثانية:مداخلة



@Þé§bi@Š‰ÉÜa@lbnØ 
 ١٩٣ 

  . هذه املشكلة:الشيخ
  .لذلك بدنا نتعلم السؤال واجلواب

ًهذا احلديث إذا أول تعطلت الرشيعة, هذا أوال َ ِّ ُ.  
: فقـــال لـــهص  جـــاء إىل النبـــي ًاحلـــديث لـــه مناســـبة, وهـــي أن رجـــال: ًثانيـــا

  هل نفرس أن هذا الرجل يقصد عمه?» يف النار: أين أيب? قال«
  .ظاهر احلديث واضح.  ال:مداخلة
هذا التأويل ال يميش هنا, ألنه له مناسبة املناسبة متنع التأويل : ً إذا:الشيخ

  .وتبطله, هذه واحدة
زور قرب أمي فأذن استأذنت ريب يف أن أ«: ماذا يفعل بحديث: ثاين واحدة

َّوال خـــاطر األب عنـــده هـــذا » يل, واســـتأذنته يف أن أســـتغفر هلـــا فلـــم يـــأذن يل
  !!صاحبك أكثر من خاطر األم?

  )٠٠: ٣٦: ٠٣/ ٢٥١" (اهلدى والنور "





@Þé§bi@Š‰ÉÜa@lbnØ 
 ١٩٥ 

z٤٢xאאא 
  ]: أنه قالص روي عن النبي[

  »  أطفال املرشكني:يعني. إن شئت أسمعتك تضاغيهم يف النار«
  )موضوع(
  :]قال اإلمام[

دار  − ٢٣٤− ٢٣٣/ ٢ ("منهــاج الــسنة"وقــال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة يف 
 وهــذا احلــديث كــذب موضــوع عنــد": بعــد أن ذكــر احلــديث بنحــوه) العروبــة

 ًأهــل احلــديث, ومــن هــو دون أمحــد مــن أئمــة احلــديث يعــرف هــذا فــضال عــن
  ."مثل أمحد
 وإن كـان الـسند ال يقتـيض ذلـك − سالم بوضـعه وإنام جزم شيخ اإل: قلت

; ملنافـــاة متنـــه للمقطـــوع بـــه يف اإلســـالم مـــن األدلـــة الكثـــرية القاضـــية بعـــدم − 
́@@﴿: التكليف إال بعد البلوغ, وقيام احلجة; كام يف قوله تعـاىل î Èß@bä×@bßë

üì‰@sÈjã@óny﴾)عــن : رفــع القلــم عــن ثــالث«: ص, وقولــه )١٥: اإلســراء
  .IQHاحلديث » ...لغالصبي حتى يب

  ).٣٦٨- ٨/٣٦٧"(الضعيفة"

                                                 
 ].منه. [ وغريه)٢٩٧( " اإلرواء " يف  خمرج,وهو حديث صحيح) ١(



@Þé§bi@Š‰ÉÜa@lbnØ 
 ١٩٦ 

z٤٣xאא 
  ]: أنه قالص روي عن النبي[

 املؤمنني يف جبل يف اجلنة يكفلهم إبراهيم −  ويف رواية أطفال − أوالد «
  » وسارة, حتى يردهم إىل آبائهم يوم القيامة

  )منكر هبذا التامم(
  :]قال اإلمام[

 إن نبينـا: الف بظاهره ما جاء يف عدة أحاديث صـحيحةثم إن احلديث خي
هــو أول مــن يــدخل اجلنــة, وأن أوالد اآلبــاء يــأبون أن يــدخلوا اجلنــة إال  ص
  .ًبائهم معهم, فيدخلون مجيعاآو

  ).٥٨- ١٢/١/٥٧"(الضعيفة"
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 ١٩٧ 

z٤٤x 
 جنــازة صــبي مــن صــبيان األنــصار, صأدرك النبــي «: تقــول عائــشة ريض اهللا عنهــا: ســؤال

ومـا يـدريك إن اهللا : صطوبى له عـصفور مـن عـصافري اجلنـة, فقـال رسـول اهللا : فقالت عائشة
ًخلــق اجلنــة وخلــق هلــا أهــال وهــم يف أصــالب أبنــائهم, وخلــق النــار وخلــق هلــا أهــال وهــم يف  ً

  ماذا تقصد بعصافري اجلنة?)١(»أصالب آبائهم
احللــم, أنــه يعنــي تفهــم أن هــذا الولــد الــصغري الــذي مل يبلــغ ســن : اجلــواب

يدخل اجلنة; ألنه غري مكلـف, فـرد اهللا عـز وجـل عليهـا بـأن األوالد الـصغار, 
 هلــم معاملــة يف عرصــات يــوم − ًوهــذه مــسألة أيــضا ممــا اختلــف فيــه العلــامء− 

القيامــة, يمتحنــون, يعنــي الــذين مــاتوا قبــل ســن البلــوغ والتكليــف, يمتحنــون 
بلغـوا سـن التكليـف, فمـنهم مـن يوم القيامة, كام لو كانوا عاشـوا يف الـدنيا, و

يـــستجيب للـــدعوة التـــي يـــدعى إليهـــا يف عرصـــات القيامـــة, فيكـــون مـــن أهـــل 
اجلنــــة, ومــــنهم مــــن ال يــــستجيب فيكــــون مــــن أهــــل النــــار, ولــــذلك قــــال عليــــه 

ًومـــا يـــدريك إن اهللا خلـــق للجنـــة خلقـــا وللنـــار خلقـــا«: الـــسالم فالرســـول مـــا » ً
  .العرصاتيدري ماذا سيكون مصري هذا الطفل هناك يف 

   يعني ما أقر قوهلا?:مداخلة
  .ً ال ما أقر طبعا:الشيخ

  )٠٠: ١٤: ٥٠/ ٤٢٦" (اهلدى والنور"

                                                 
 ).٦٩٣٩رقم( مسلم )١(



@Þé§bi@Š‰ÉÜa@lbnØ 
 ١٩٨ 

z٤٥xאא 
  ]:صقال رسول اهللا [

ذراري : ومـــــا الالهـــــون? قـــــال: قلـــــت.ســـــألت ريب الالهـــــني, فأعطـــــانيهم«
  .»البرش

  ]:قال اإلمام[

 يف حــديث البــن عبــاس عنــد الطــرباين األطفــال كــام) الالهــني(و املــراد بـــ 
  .بسند حسن) ١١٩٠٦(

فاحلــديث مــن األدلــة عــىل أن أطفــال الكفــار يف اجلنــة, وهــذا هــو الــراجح 
  .فراجعه) ١/٩٥ (" ظالل اجلنة "كام ذكرنا يف 

  ).٥٠٤، ٤/٥٠٢"(الصحيحة"



@Þé§bi@Š‰ÉÜa@lbnØ 
 ١٩٩ 

z٤٦x 
  :]قال اإلمام[

  .  من اهللا ورمحـةًالقول الراجح يف أطفال املرشكني أهنم يف اجلنة, فضال
  وهـــو . »أطفـــال املــرشكني خــدم أهــل اجلنــة«: وقــد جــاء يف بعــض األحاديــث

  .صحيح بطرقه
  ).١٢/٢/٦٤٥"(الضعيفة"



@Þé§bi@Š‰ÉÜa@lbnØ 
 ٢٠٠ 

z٤٧xאא،א
א؛א؟ 

ْهم من أهل الفرتة يمتحنون يوم القيام] أطفال املرشكني:[السائل  ة?ِ
  .  أي نعم:اجلواب
  ِ من أهل الفرتة? :السؤال
ًمــن أهــل الفــرتة; يعنــي يبعــث اهللا إلــيهم رســوال يف عرصــات يــوم : اجلــواب

القيامــــة فمــــن أطاعــــه دخــــل اجلنــــة ومــــن عــــصاه دخــــل النــــار, ككــــل أصــــحاب 
األعذار الذين مل تبلغهم الدعوة, ولذلك ملا سئل عليه الـصالة والـسالم عـن 

  .﴿اهللا أعلم بام كانوا يعملون﴾: أطفال املرشكني قال
فمـــن اســـتجاب مـــنهم يـــوم القيامـــة للرســـول وأطـــاعوه كـــان مـــن خـــدم أهـــل 

  ..اجلنة
سلمون عـــــىل يـــــد أصـــــحاب الطـــــرق الغـــــالة مـــــن : الـــــسؤال ُهـــــؤالء الـــــذين ي ِْ ـــــ ُ

الــصوفيني وغــريهم ويعتقــدون أن هــذا هــو اإلســالم, هــل هــؤالء يعتــربون مــن 
  ًأهل الفرتة أيضا? 

ا دام أن اإلســــالم الــــصحيح مــــا بلغــــه فهــــم كــــذلك, مــــ. أي نعــــم: اجلــــواب
كاألوروبيني واألمريكان وغريهم, ممن يغـرتون بـبعض الـدعوات منهـا غـالة 

  . الصوفيني, ومنها مجاعة القاديانية ونحو ذلك



@Þé§bi@Š‰ÉÜa@lbnØ 
 ٢٠١ 

وهلــــــذا ال نــــــستطيع أن ...وهــــــم يعتقــــــدون أن هــــــذا هــــــو اإلســــــالم:الــــــسؤال
  نكفرهم?

ن ال إلـــــه إال اهللا وحممـــــد نحـــــن قلنـــــا إن ظـــــاهرهم يـــــشهدوا أ. ال: اجلـــــواب
  . رسول اهللا, وأما حساهبم عند اهللا

  ) ٠٠: ٢٣: ٢٠٦/٥٠" (اهلدى والنور "



@Þé§bi@Š‰ÉÜa@lbnØ 
 ٢٠٢ 

z٤٨xאא
،אא،אא 

،K 
 دون سن التكليف?حكم أوالد النصارى املتوفون : سؤال

أوالد الكفــار إذا مــاتوا قبــل ســن التكليــف فهــؤالء ال حيكــم هلــم بجنــة أو 
fĺ@@@@﴿: بنار, فأما أنـه ال حيكـم هلـم بنـار; ألن اهللا عـز وجـل يقـول čiğ̂ flÈŽß@bŞä×@bflßflë

bÛìŽfl‰@flsflÈžjflã@óŞnfly﴾)١٥:اإلسراء(.  
نـــائم حتـــى عـــن ال: رفـــع القلـــم عـــن ثالثـــة«: ومتـــام هـــذا قولـــه عليـــه الـــسالم

  .)١(»يستيقظ, وعن الصبي حتى يبلغ, وعن املجنون حتى يفيق
هــذا الــصبي النــرصاين أبــوه وأمــه هــذا مرفــوع عنــه القلــم, مرفــوع عنــه : ًفــإذا

ًاملؤاخذة, ولذلك فال حيكم له بنار, لكن يف الوقت نفسه ال حيكم له أيضا 
امن من الكفر, بجنة; ألنه ال يدخل اجلنة إال نفس مؤمنة, وهذا ال يعرف اإلي

ُلذلك فال يقطع له بجنة وال يقطع له بنار, ولكن هلم يف عرصـات وسـاحات  ُ
أطفــال النــصارى, والــذين .. يـوم القيامــة, هلــم معاملــة خاصــة هلــؤالء األطفــال

ًالكــرب, والــذين مل تــبلغهم الــدعوة مطلقــا, .. جــاءهتم الــدعوة يف ســن اخلــرف
ًؤالء مجيعا هلم معاملة خاصة يف ًهؤالء أيضا ال حيكم هلم بجنة وال بنار, ه

                                                 
 ).٥٨٢٥رقم( صحيح اجلامع )١(



@Þé§bi@Š‰ÉÜa@lbnØ 
 ٢٠٣ 

عرصــــات يــــوم القيامــــة كــــام جــــاء يف جمموعــــة مــــن األحاديــــث خالصــــة هــــذه 
ًاملعاملة أن اهللا عـز وجـل كـام أرسـل إىل النـاس يف الـدنيا رسـوال, فمـن أطـاع 
الرسول دخل اجلنة, ومـن عـصاه دخـل النـار, كـام قـال عليـه الـصالة والـسالم 

ومـن يـأبى يـا : نـة إال مـن أبـى, قـالواكلكـم يـدخل اجل«: يف احلديث الصحيح
  .)١(»من أطاعني دخل اجلنة, ومن عصاين فقد أبى: قال! رسول اهللا?

كــذلك الــذين ذكرنــاهم مــن األنــواع, يبعــث اهللا عــز وجــل إلــيهم يــوم القيامــة 
ًرسوال خاصا هبم, فيأمرهم مجيعا بأن يلقوا بأنفسهم يف النار ً ً.  

   من هم?:مداخلة
م األطفال النصارى والشيخ الفاين الذي بلغته الدعوة  الذي ذكرناه:الشيخ

  .ًعىل خرف وعىل كرب, والذي مل تبلغه الدعوة مطلقا
ًهذه األجناس يبعث اهللا إليهم رسوال يف عرصات يوم القيامة, ليس هناك 

ُصم, ال, إنام هي ساعة من هنار, ألقـوا أنفـسكم يف النـار, .. ِّدار تكليف صل
ســل مــن اهللا إىل هــؤالء النــاس كــأي رســول أرســل إىل ًطبعــا هــذا الرســول املر

أهل األرض, فهؤالء الرسل أرسلوا ومعهم براهني ومعجزات يثبتون للناس 
أهنم مبعوثون من اهللا تبارك وتعاىل,كذلك جيب أن نتصور بأن هذا الرسـول 
ـــــوم القيامـــــة, يرســـــله ومعـــــه  ـــــارك وتعـــــاىل يف عرصـــــات ي الـــــذي يرســـــله اهللا تب

  ..التصديق
   من هو الرسول الذي يرسل إليهم? :مداخلة

                                                 
 ).٦٨٥١رقم( البخاري )١(
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, معــه »الرايــة« لــيس مــسمى يف احلــديث مــن هــو, لكــن الــشاهد معــه :الــشيخ
ًالربهان عىل أنه مرسل من اهللا تبارك وتعاىل, فيأمرهم مجيعا بأن يلقوا أنفسهم يف 

  .النار, فمن أطاع كانت ناره جنة, ومن عصاه دخل النار رغم أنفه
األصــناف الثالثــة حيــنام يبعــث اهللا عــز وجــل هــؤالء النــاس الــذين هــم مــن 

ًإلــيهم رســوال يــأمرهم بــأن يلقــوا بأنفــسهم يف النــار, فمــن أطاعــه دخــل اجلنــة, 
  .ومن عصاه دخل النار

وهــذا التكليــف يف عرصــات القيامــة لــه شــبه يف آخــر أيــام مــن أيــام الــدنيا, 
 يف  صوذلـــــك حيـــــنام خيـــــرج الـــــدجال األكـــــرب الـــــذي حـــــدثنا عنـــــه الرســـــول

ما بني خلق آدم والساعة فتنة «:  كثرية متواترة, منها قوله عليه السالمأحاديث
ــــه يــــأيت بمخــــاريق, بخــــوارق . )١(»أشــــد مــــن فتنــــة املــــسيح الــــدجال وذلــــك ألن

ًللعــادات يظـــن ضـــعفاء اإليـــامن أنـــه فعـــال هـــو كـــام يـــزعم, أنـــه رب, وأنـــه اإللـــه 
رض الـــذي يـــستحق العبـــادة, ألنـــه يقـــول للـــسامء أمطـــري فتمطـــر, ويقـــول لـــأل

أنبتـــــي أخرجــــي نباتــــك, فتـــــصبح خــــرضاء مورقــــة, ويقـــــول : القاحلــــة اجلدبــــة
أخرجي كنوزك, فتخرج الكنوز متيش وراءه, يعني أشياء من مجلة : للخربة

الفتنــة التــي يفتــتن هبــا النــاس بالــدجال, لكــن اهللا عــز وجــل كــام هــي ســنته يف 
ذا الـدجال عباده يبـتيل النـاس بـاخلري والـرش, فهـو باإلضـافة إىل أنـه يـسخر هلـ

هذه األنواع من اخلوارق, فباإلضافة إىل ذلك يبتليـه بـأن يكـون أعـور العـني, 
كــــافر, يقــــرأه األمــــي والقــــارئ, وهــــذا برهــــان لكونــــه : ومكتــــوب عــــىل جبينــــه

كذاب, وتلك براهني توهم ضعفاء اإليامن أنـه إلـه, ولـذلك قـال عليـه الـسالم 
                                                 

 ).٧٨٧٥رقم( صحيح اجلامع )١(
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م لـيس بـأعور, وإن أحـدكم وإن ربك«: ملا وصفه بأنه أعور, قال عليه السالم
  .)١(»لن يرى ربه حتى يموت

أي إنــسان مهــام كــان صــاحب خمــاريق وخــوارق وآيــات يظــن النـــاس : ًإذا
أهنـــا كرامـــات, فـــام دام أنـــه يـــدعي األلوهيـــة, فـــإن أحـــدكم لـــن يـــرى ربـــه حتـــى 

  .هو دجال: ًإذا. يموت
ْهذا الدجال يقول للناس آمن يب أدخلتك اجلنة, ويريه جنة, وملن يع صيه ِ

فمــن كفــر بــه أدخلــه النــار وهــو يف «: يريــه النــار, فيقــول الرســول عليــه الــسالم
  .»من آمن به أدخله اجلنة وهو يف النار«: والعكس بالعكس» اجلنة

  هــــــذا جــــــواب ... نفــــــس العمليــــــة تتكــــــرر يــــــوم القيامــــــة مــــــع أولئــــــك األجنــــــاس,
  .سؤالك

رت لـــــنفس املـــــسألة كيـــــف اجلمـــــع بـــــني مـــــا ذكـــــ[ شـــــيخنا بالنـــــسبة :مداخلـــــة
  ?»أطفال املرشكني خدم أهل اجلنة«] وحديث
 نعــم, إذا عرفــت التفــصيل الــسابق, فــال شــك أن يف هــؤالء األطفــال :الــشيخ

  .من يستجيب لدعوة الرسول, فيكونوا أولئك هم اخلدم
  .ما يف إشكال

  . يعني أنا شايف احلديث يف كل أطفال املرشكني:مداخلة
  .لفقه فيه عام وخاص لو غريك قال هكذا, أما تعرف أن ا:الشيخ

                                                 
 . املصدر السابق)١(
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  . نعم:مداخلة
  . طيب الكلية هذه ما الذي أوقفك عندها:الشيخ
   ما الذي خصصها?:مداخلة
ً ما ذكرتـه لـك آنفـا, يف بعـض الروايـات الـذي ذكرهـا اإلمـام ابـن كثـري يف :الشيخ
bÛìŽfl‰@flsflÈžjflã@óŞnfly@fĺ﴿: تفسري آية čiğ̂ flÈŽß@bŞä×@bflßflë﴾)١٥:اإلسراء(. 

 ملـــــــا ســـــــئل عـــــــن أطفـــــــال صوالـــــــيشء الثـــــــاين أن الرســـــــول هـــــــذا يشء, 
» )١(اهللا أعلم بام كانوا يعملون«: املرشكني, هل هم يف النار أم يف اجلنة, قال

  .إذا بلغوا سن التكليف: يعني
فهم يف الدنيا ال حيكـم هلـم بجنـة أو بنـار كـام ابتـدأنا الكـالم, هـذا بالنـسبة 

  .للمؤاخذة األخروية
  الطفل الكافر أين يدفن?لكن ما رأيك إذا مات 

  . يف مقابر املسلمني:مداخلة
  .. سبحان اهللا:الشيخ
  .عىل ظاهر احلديث يعني:مداخلة
 لو غريك قاهلا, وهذا من األمثلـة الكثـرية أن املـنهج الـسلفي حيتـاج :الشيخ

ÕčÓbfl’Ží@žåflßflëŞîfljflm@bflß@č†žÈfli@žåčß@flÞìŽŞŠÛa@@ŽéÛ@flå﴿: إىل تطبيق كثري, ومن ذلك قوله تعاىل

                                                 
 ).٦٩٢٩رقم(ومسلم ) ١٣١٧( البخاري رقم )١(
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@@@@@žpflõbflflë@fláŞäflèflu@čéčÜž–Žãflë@óÛflìflm@bflß@čéÛflìŽã@fĺ čäčßžûŽàÛa@Ýîčjfl@flŠžîË@žÉčjŞnflíflë@ôfl†ŽèÛa
aĆč–flß﴾)١١٥:النساء(.  

مــــا هــــو ســــبيل : فالــــسؤال اآلن يتطــــور بنــــاء عــــىل اجلــــواب الــــسابق, فنقــــول
ًاملؤمنني بالنسبة للكفار عموما كبارا وصغارا? ً ً  

  أنــــا أعــــرف أن هــــذا تفــــصيل شــــيخ اإلســــالم ابــــن تيميــــة ... ا شــــيخن:مداخلــــة
  .وابن القيم
   وهو?:الشيخ
  . أن أطفال املرشكني يف اجلنة, بناء عىل هذا احلديث:مداخلة
َ ال حدت اآلن:الشيخ ْ ِ.  
  ... ال هو هذا:مداخلة
َ حدت اآلن, كان آخر نقطة يف الدفن:الشيخ ْ ِ.  
  . هذا القولهؤالء من أئمة السلف واختاروا.. :مداخلة
َ حدت, ال تزال أنت مرص عىل احليدة, الظاهر أنـك تريـد أن تؤلـف :الشيخ ْ ِ

  .احليدة: كتاب ثاين
هــب أن األمــر كــذلك, هــذا يف الــدنيا أم يف اآلخــرة, فــتح عينــك, يعنــي مــا 

  .نقلته عن شيخ اإلسالم
أطفـال املـرشكني «: يف األمر األخـروي, طاملـا أن هـذا احلـديث يقـول... 

  , بم أخرجناهم وقلنا أهنم ليسوا يف اجلنة وهم يف النار?»اجلنةخدم أهل 
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ذكرهـا ] التـي[ ذكرنا لك أن األطفال مذكورون يف بعـض الروايـات :الشيخ
bÛìŽfl‰@flsflÈžjflã@óŞnfly@fĺ﴿: ابن كثري يف اآلية السابقة čiğ̂ flÈŽß@bŞä×@bflßflë﴾)١٥:اإلسراء(.  

ئل ـــثـــم ذكرنـــا لـــك احلـــديث املتفـــق عليـــه ملـــا س    عـــن أوالد املـــرشكني هـــل ُ
  ...هم يف

@احلديث الثاين يا شيخنا ممكن يوجه... :مداخل آخر @

   من?:الشيخ
  .»اهللا أعلم بام كانوا فاعلني«: احلديث الثاين: اآلخر
  . أي نعم, بام كانوا يعملون:الشيخ

بـــــام كـــــانوا يعملـــــون, بمعنـــــى أن اهللا ســـــبحانه وتعـــــاىل يعلـــــم بـــــام : اآلخـــــر
  ...ايل حكم هلم باجلنة عىل لسان نبيهسيؤولون إليه, وبالت

ً ال هناك أشياء كثرية وكثرية جدا, إذا قلنا بأن أطفال املرشكني كلهم :الشيخ
يف اجلنــة حــني ذاك يــستوون مــع أطفــال املــسلمني, وهــذا خيــالف ظــاهر قــول 

@žåčß@žáŽçbfläžnÛc@bflßflë@žáŽèflnŞíğ‰Ž‡@žáèči@bfläÔflzÛc@@@žåčß@žáèčÜflàflÇ@@@@﴿: القرآن الكريم الذي يقـول
đõžïfl‘﴾)ــور , هــؤالء املــسلمون تلحــق هبــم ذريــاهتم, بيــنام الــذي يقــول )٢١:الط

بإحلــاق أطفــال املــرشكني كلهــم بإدخــاهلم اجلنــة, هــذا ينــايف هــذا التخــصيص 
  .ً﴾ أنت ذاكر اآلية طبعاžáŽèflnŞíğ‰Ž‡@žáèči@bfläÔflzÛc﴿: اإلهلي يف القرآن الكريم
  .ًملسلم أبوه مع الطفل الكافر أبوه,ال يستويان مثالفحينئذ ال يستوي الطفل ا
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  ذلك جاء من أبـوين مـسلمني, وذلـك جـاء : يا شيخنا لو قال قائل.. :مداخلة
  من أبوين كافرين, فام الفـرق بيـنهام, يعنـي مـا هـو ذنـب الطفـل الـذي ولـد مـن 

  .أبوين كافرين
 جحـر  أخطأت فأعد كالمك, لكي ال ختطئ, وال يلدغ املؤمن مـن:الشيخ

  مرتني, أين املؤاخذة هنا?
  .. أقول:مداخلة
ُ ال تقل, أنا أسألك اآلن:الشيخ بامذا يؤاخذ, أين املؤاخذة يف : أنت تقول: َ

  قولنا السابق?
 يعني عطفه عىل االمتحان يف يوم القيامة وعـدم احلكـم لـه باجلنـة :مداخلة

  .مع أنه بريء
  هذه مؤاخذة?..  واحدة واحدة:الشيخ
  . يبدو يل; ألنه مل يبلغ سن التكليف هكذا:مداخلة
  ًيبدو لك ينبغي أيضا أن يلحقه املحو, تدري مل?] ما[:الشيخ
  . نعم:مداخلة
ً ألنك حينئذ حتكـم عـىل النـاس مجيعـا يف الـدنيا بـام حكمـت عـىل :الشيخ

 ..أطفال الكفار, يكفيك هذا أو
   أظن أنه ال يلزمني?:مداخلة
   يكفيك هذا, فهمت عيل?:الشيخ
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قول لك كلمة املؤاخذة, بلغ سـن التكليـف أو مل يبلـغ سـن التكليـف, أنا أ
لكــن ربنــا يكلــف مــن يــشاء بــام يــشاء, وخلــق اخللــق وكلفهــم, وأرســل إلــيهم 

  .ًرسوال, فهل يف هذا يشء من املؤاخذة
  . ال يف هذا ليس هناك يشء:مداخلة
ً اآلن نــــأيت إىل أطفــــال الكفــــار, إذا أرســــل إلــــيهم رســــوال ومــــع هــــذا :الــــشيخ

ًالرسول كام قلنا سلفا برهان أنه مرسل من اهللا, وأنت تعلم أن طبيعة الربهان 
ًأن يفهمــه كــل مكلــف, حينــذاك ال هيمنــا أكــان طفــال أم كــان رجــال, املهــم أن  ً
هــذا الرســول معــه برهــان أنــه مــن اهللا عــز وجــل, فحينئــذ ظهــر لــه الربهــان ومل 

  خيضع له, يف مؤاخذة يف هذا?
  .ؤاخذة ال ليس هناك م:مداخلة
  ما هو اإلشكال?: ً إذا:الشيخ

   أنــــا تعليقــــي يــــا شــــيخنا عــــىل أنــــه مل يبلــــغ ســــن التكليــــف ومرفــــوع :مداخلــــة
  .عنه القلم
هذا الطفل بلغ سن ! َّ أنا سأجاوبك عن هذا, وال كالمي حول ماذا?:الشيخ

  الرشد, سن فهم الربهان, ثم آمن أو كفر, يف مؤاخذة هنا?
  . ال:مداخلة
  .أنا أتكلم عن الطفل: تعيد كالمك وتقول يلً فإذا, س:الشيخ

هــل مــن الــرضوري أن هــؤالء األطفــال يظلــون : هــذا يشء, الــيشء اآلخــر
  كام ماتوا من حيث طفولتهم?

  ِمعليش يا شيخ أعد :مداخلة
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مــاتوا قبــل ] الــذين[هــل مــن الــرضوري كــون هــؤالء األطفــال :  أقــول:الــشيخ
  .نون كذلكسن التكليف يف الدنيا, أهنم حني يبعثون يكو

   ليس من الرضوري?:مداخلة
ً فإذا ليس لك حجة قاطعة أبدا فيام أوردت من إشكال:الشيخ ً...  
» أطفـــال املـــرشكني خـــدم أهـــل اجلنـــة«:  املهـــم يـــا شـــيخنا احلـــديث:مداخلـــة

  .بكالمك السابق أنه خمصص, بالرواية التي رواها ابن كثري] بينت[
  .امة بمن أطاع الرسول يف عرصات يوم القي:الشيخ
أنــه مــن دخــل اجلنــة مــن أطفــال املــرشكني تكــون :  يعنــي اخلالصــة:مداخلــة

  .ًوظيفته خادما
  .. هذا مل نختلف فيه, لكن:الشيخ
   أقصد أنه هذا هـو اجلمـع, وهبـذا األمـر يتـضح متـام, يعنـي انـه مـش :مداخلة

  يف ناس واهللا بيكونوا يف اجلنة ويف النعـيم كـذا, ويف نـاس خـدم, ألنـه هكـذا 
توضــح, يعنــي مــن دخــل مــن أطفــال املــرشكني اجلنــة اســتجابة للرســول أظنــه ي

  ًتكون وظيفته خادما
  .يا سيدي املهم يدخلوا اجلنة مش مشكلة:مداخل آخر

ثم سئل الشيخ عن حال حديث أخرجـه مالـك وأورده شـيخ اإلسـالم فيـه [
  ]:, فأجاب الشيخ− أن الطفل الكافر يعذب يف مداخلة غري واضحة

  . تستحرض احلديث, فأنا ال أعرفه إذا كنت ال:الشيخ
  ) ٠٠: ٤٢: ٥٧ /١٧٧" (اهلدى والنور"
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, ولكـن مـن مل يـسمع بالرسـول »فمن سمع يب ومل يتبعني دخـل النـار«]: احلديث: [السائل
  ?ص

احلديث, احلديث كام يقول علامء األصول له منطوق  اجلواب يف :الشيخ
, مفهومـــه ومل يـــسمع يب ال يـــدخل النـــار, "وســـمع يب": ولـــه مفهـــوم, منطوقـــه

ًيف كــل عــرص ويف كــل مــرص يوجــد غــري مــسلمني, ســواء كــانوا هيــودا أو : أي
نصارى أو بوذيني أو دهـريني أو أي يشء, غـري مـسلمني, هـؤالء يـدور أمـرهم 

إمــا أن يكــون بلغتــه دعــوة الرســول عليــه :  ال ثالــث هلــامبــني واحــد مــن اثنتــني
السالم أو مل تبلغه, فإذا بلغته عرفت اجلزاء من نفس احلديث, وإذا مل تبلغه 

  فليس له هذا اجلزاء, هذا هو اجلواب عن سؤالك, مايش?
  . مايش:السائل
   أم فيه يشء?:الشيخ
ين معـني إذا مـا  نحن نسأل عن املصري, هل جيب أن يكون متبع لد:السائل

وصــله ديــن اإلســالم, هــل حياســب عــىل أعاملــه الشخــصية, أو هــل يــصل إىل 
  ...معرفة اخلالق أو وحدانية اخلالق

ً أنــت يــا أســتاذ احلقيقــة يكــون يف ذهنــك أســئلة كثــرية جــدا تظــن ملــا :الــشيخ
: توجه سؤال واحد الزم يكون هذا متضمن لكل األسئلة, أنـت كـان سـؤالك
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هـل حياسـب هـل كـذا هـل : ك اجلواب, اآلن جتي وتقـولوإذا مل يسمع, جاء
ًإلــخ, كــل ســؤال لــه جــواب, مــا فيــه عنــدي مــانع أي إنــسان يــسأل ســؤاال .. كــذا

الــذي عنــدنا جوابــه نجــاوب, وإال وكلنــا العلــم : ويف مطلــع هــذه اجللــسة قلنــا
وإذا مل : ًإىل اهللا عز وجل, لكـن الزم يكـون سـؤال واضـح, سـؤالك أوال قـال

 اجلـــواب, إذا مل يـــسمع ال يكـــون لـــه هـــذا الوعيـــد, لكـــن فيـــه يـــسمع, فأخـــذت
  سؤال ثاين, حدد يل إياه وأنا أجاوب عليه, ما سؤالك الثاين?

 يف أي منطقـه »اإلسـكيمو«, يف ص ناس مل تصلهم رسالة حممد :السائل
  .من مناطق العامل

  . هو قلنا نحن:الشيخ
وا عـــىل النـــرصانية ًإذا حوســـبوا مـــثال وكـــان...  هـــل اجلامعـــة هـــؤالء:الـــسائل

  حياسبون عىل دين النرصانية?
 بـــارك اهللا فيـــك, إمـــا ســـمع باإلســـالم أو مل اجلـــوابســـبق !  يـــا أخـــي:الـــشيخ

يـــسمع, إذا ســـمع باإلســـالم ومل يـــؤمن فهـــو يف النـــار, إذا مل يـــسمع فلـــيس يف 
  .ال حياسب هذا احلساب الذي حياسب عليه من سمع: النار, أي
  .  بارك اهللا فيك:السائل
  ... حياسب يعني:خل آخرمدا

 ال ال, اسمح ليس قليل, ألين أنا شاعر أنه مـا أخـذ اجلـواب, مـا دام :الشيخ
: أنه مل يسمع بالرسـول عليـه الـسالم فهـو لـيس يف النـار, فـسؤالك اآلن مـا هـو

  هل حياسب? كيف حياسب وهو مل تبلغه الدعوة?
  .ُ حياسب نحن نعلم من خالل قراءة التفاسري أن الطفل الصغري:السائل
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   كيف حياسب?:الشيخ
: طفــل, إذا مــات غــري مكلــف:  يف تفــسري القــرآن والتفاســري, إنــسان:الــسائل

سنتني أو مخس سنوات عمره أو أقل أو أكثر حتت التكليف أنـه يمـتحن يـوم 
  .القيامة من اهللا سبحانه وتعاىل

   وبعد االمتحان ماذا يكون?:الشيخ
  . أو خالف يقرر إما جنة أو نار إذا أطاع:السائل
  . ال, هذا ما هو صحيح:الشيخ
  . حسب ما قرأت:السائل
  .ً ال هذا ليس صحيحا:الشيخ
  . علمه عند اهللا:مداخلة
 هذا علمه عند اهللا, هذا علم اهللا يف القرآن, ماذا يقول ربنا عز وجـل :الشيخ

  .أحلقنا هبم ذرياهتم, من يأيت باآلية: يف القرآن الكريم
flße@flåíč̂@﴿ :مداخلـة Ûaflë@@@@@@@@@@žåčß@žáŽçbfläžnÛc@bflßflë@žáŽèflnŞíğ‰Ž‡@žáèči@bfläÔflzÛc@æbfl¹hči@žáŽèŽnŞíğ‰Ž‡@žáŽèžnflÈfljŞmaflë@aìŽä

žáèčÜflàflÇ﴾)٢١:الطور(.  
žáŽçbfläžnÛc@bflßflë@žáŽèflnŞíğ‰Ž‡@žáèči@bfläÔflzÛc@æbfl¹hči@žáŽèŽnŞíğ‰Ž‡@žáŽèžnflÈfljŞmaflë@aìŽäflße@flåíč̂@@@@@@@@@@@﴿ :الـشيخ Ûaflë@@žåčß
žáèčÜflàflÇ﴾) أيـن أنـت مـن هـذه اآليـة, كيـف تقـول أنـت هـؤالء األطفـال )٢١:الطـور 

  حياسبون?
  ... نحن قرأنا يف تفاسري كثرية:السائل
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  . ال, بارك اهللا فيك, هذه اآلية عندك رصحية:الشيخ
  . اإلخوان مشاركون يل يف هذه الشغلة وقرؤوا املوضوع هذا:السائل
ًوع, قـرؤوا موضـوعا ثانيـا أنـا أقـول لـك مـا هـو,  ال, مـا قـرؤوا املوضـ:الشيخ ً

أحلقنا «: أطفال املرشكني, هذا املوضوع الذي قرأتوه, أما أطفال املسلمني
ً, هذا ما فيه إشكال أبدا, أطفال املؤمنني ملحقون بآبائهم, حتى »هبم ذريتهم

ًيف أشياء هلا فضيلة كبرية جدا جـدا, ومـا أدري كيـف مريـت عليهـا, قـال عليـه  ً
: أي–مــا مــن مــسمني يمــوت هلــام ثالثــة مــن الولــد مل يبلغــوا احلنثــة «: لــسالما

 ولــيس هــذا فقــط لــيس أهنــم ال » إال مل متــسه النــار إال حتلــة القــسم− التكليــف
يـــدخلون النـــار وهـــم ملحقـــون بآبـــائهم بـــل يكونـــون شـــفعاء آلبـــائهم, جـــاء يف 

جلنــــة صــــحيح مــــسلم أن األطفــــال الــــصبيان غــــري البــــالغني يقفــــون عنــــد بــــاب ا
سلهم ما هبم وهو أعلم ما هبم : يبكون, فريسل اهللا إليهم جربيل عليه السالم

ال نــدخل اجلنــة إال وآباؤنــا معنــا, : مــا بــالكم? قــالوا: ربنــا عــز وجــل, فيــأتيهم
, البحـث الـذي قرأتـه واهللا ...,أدخلـوهم وآبـاؤهم معهـم: فيقول اهللا عـز وجـل

أطفـــــال : علـــــامء املـــــسلمنيأعلـــــم هـــــم أطفـــــال املـــــرشكني, فيـــــه ثالثـــــة أقـــــوال ل
املــــرشكني يف اجلنــــة, وهــــم خــــدم أهــــل اجلنــــة هــــذا قــــول, القــــول الثــــاين هــــم 
يمتحنــــون يف عرصــــات يــــوم القيامــــة كــــام امــــتحن آبــــاؤهم يف الــــدنيا, القــــول 

ًهــم وآبــاؤهم يف النــار, حتــى هبــذه املناســبة يــرووا حــديثا وأنــا أذكــره : الثالــث
اهللا عنهـا وأرضـاها تعلمـون أن لتحـذيري لكـم منـه, أنـه الـسيدة خدجيـة ريض 

ً ملــا تزوجهـــا كانــت متزوجـــة مــن قبــل رجـــال وخلفــت منـــه أوالدا,  صالنبــي ً
ًفسألت يوما الرسول عليه الـسالم عـن أوالدهـا مـن زوجهـا األول الـذي مـات 
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إن شــــئت «: يف اجلاهليــــة ومــــاتوا, قــــال هلــــا وانتبهــــوا احلــــديث غــــري صــــحيح
  . صحيحهذا حديث غري. »أسمعتك تضاغيهم يف النار

القول الصحيح بالنسبة لألقوال الثالثة أن األطفـال الـصغار للمـرشكني ...
حكمهم حكم املجانني وحكم الشيوخ اخلرفانني, وحكم أهل الفرتة الذين 
حكينا عليهم وهـم الـذين مل تـبلغهم دعـوة الرسـول عليـه الـسالم, هـؤالء جـاء 

ت يـوم القيامــة يف احلـديث الـصحيح أن اهللا عـز وجـل يرســل إلـيهم يف عرصـا
ًرســـوال, فيـــأمرهم بـــأن يلقـــوا بأنفـــسهم يف النـــار, وأمـــامهم النـــار, فمـــن أطاعـــه 
ًدخل اجلنة ومن عصاه دخل النار, متاما كام هو الشأن يف هذه احليـاة, لكـن 
ل  ــــمـــع فـــارق كبـــري, والفــــارق هنـــا يـــا إخواننـــا أرجــــو أن تنتبهـــوا يتعلـــق باملرس ِ

ل هنـــا يف الـــدني ـــواملرسل إلـــيهم, املرس َ ـــ ا يف عنـــده معجـــزات وعنـــده بـــراهني َ
تتناســب حيــاة املرســل إلــيهم املاديــة التــي يعيــشون فيهــا, املرســل هنــاك يــأيت 
ًأيــضا بعالمــة يقتنــع املرســلون إليــه بأنــه هــذا فعــال مرســل مــن رب العــاملني,  ً
واالبتالء هناك كاالبتالء هنا مع فارق كبري, هنـا مـن يـؤمن فسيـصاب بـام جـاء 

ة باملكـــارة وحفـــت النـــار بالـــشهوات, فالـــذي يريـــد حفـــت اجلنـــ: يف احلـــديث
يؤمن حيف ويصاب بنار معنوية, أما هناك فنـار حقيقيـة ماديـة, لكـن الرسـول 
ًالذي يرسل إليهم يعلمون يقينا أن هذا من اهللا, فمن أطاعـه دخـل اجلنـة ومـن 

  .عصاه دخل النار
و ال تكليــــف قبــــل بلــــوغ النــــذارة, ال تكليــــف قبــــل جمــــيء الرســــول أ: ًفــــإذا

الدعوة, وهذا مـن متـام حكـم اهللا عـز وجـل ورمحتـه بعبـاده التـي أودعهـا فـيام 
bÛìŽfl‰@flsflÈžjflã@óŞnfly@fĺ@@﴿: يتعلق هبذا املوضوع يف قولـه čiğ̂ flÈŽß@bŞä×@bflßflë﴾)١٥:اإلسراء( 
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فهؤالء الصبيان من املرشكني ما جاءهم رسول ألهنم بعد ما دخلوا يف دائرة 
لـذين مل تـبلغهم دعـوة الرسـول مـا جـاءهم الرسـول التكليف, أولئك األقـوام ا

ًولذلك ربنا ال يعذهبم, هذا قوال واحدا, أما يا ترى ماذا يعمل هبم ربنـا? مـن  ً
ًكــــان عنــــده علــــم باحلــــديث الــــذي ذكرنــــاه آنفــــا فــــاجلواب أن هلــــم امتحانــــا يف  ً

  .عرصات يوم القيامة
  فدعني عن بنيات الطريق  فهذا هو احلق ما به خفاء

  )٠٠: ٣٨: ٠٤/ ٢٦١" (والنوراهلدى  "
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 الوائــــــدة«: ص اهللا رســــــول قــــــال: قــــــال عنــــــه اهللا ريض مــــــسعود ابــــــن عــــــن

  .»النار يف واملوؤدة
  .صحيح]:قال اإلمام[

 ]:ثم علق عىل احلديث قائال[
وهـذا خـالف مـا , ظاهر احلديث أن املوؤدة يف النار ولو مل تكـن بالغـة.. 

وقـــد أجيـــب عـــن هـــذا , أنـــه ال تكليـــف قبـــل البلـــوغ: تقتـــضيه نـــصوص الـــرشيعة
ــــة أقرهبــــا عنــــدي إىل الــــصواب أن احلــــديث خــــاص بمــــؤودة  احلــــديث بأجوب

ويؤيــده . ليــست لالســتغراق بــل للعهــد) املــؤودة(يف ) ال(وحينئــذ فـــ , معينــة
واهللا .  إشكالوعليه فجائز أن تلك املؤودة كانت بالغة فال, قصة ابني مليكة

  .أعلم
  ).١/٤٠"(حتقيق مشكاة املصابيح"



@Þé§bi@Š‰ÉÜa@lbnØ 
 ٢١٩ 

z٥١x 
  ما معناه? »الوائدة واملوءودة يف النار«حديث : سؤال
 يف النـار, فيطـيح "واملـوءودة لـه":  الوائدة واملـوءودة يف النـار, أي:الشيخ

ًيوجــــد تقــــدير هنــــا يشء لــــيس مــــذكورا : اإلشــــكال, وضــــح لــــك أم ال? يعنــــي
الوائــــد واملــــوءودة يف النــــار, أو الوائــــدة : ً هــــو معــــروف فكــــراًرصاحــــة, لكــــن

كوهنــا يف النــار ال يوجــد إشــكال; ألهنــا مكلفــة : واملــوءودة يف النــار, الوائــدة
  الطفلة الصغرية كيف تكون يف النار?: بالغة, أما املوءودة

  .ال تزر وازرة وزر أخرى: ًأوال
ًودة ال تعقل شيئا, فكيف رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ, فهذه موء: ًثانيا

ليــست املقــصودة هــي املــوءودة بــذاهتا وإنــام : حيكــم هبــا يف النــار? اجلــواب
ًاملــوءود لــه إمــا األب وإمــا األم وإمــا كالمهــا معــا إذا كانــا اشــرتكا واتفقــا : املقــصود

ُعىل وأد البنت تبعهم فهام االثنان يف النار, أما املوءودة هي بالذات فال حكم هلا  ْ َ َ
  .الزوج يف النار: جلنة وال بالنار, فالوائدة واملوءودة له أيال با

فالوائدة املرصح به بأهنا هي األم املؤنثة, أما األب مل يـذكر يف احلـديث 
ًرصاحــة لكــن ذكــر ضــمنا; ألن قولــه  ال يمكــن أن حيمــل عــىل "واملــوءودة": ً

 يبلغ ظاهر النص; ألن الرشيعة قاطعة الداللة عىل أن الطفل الصغري الذي مل
ًســن التكليــف لــيس مكلفــا وال مؤاخــذا فــال حيكــم لــه بالنــار, ولــذلك فتأويــل  ً

  . وهو زوج الوائدة:  أي"واملوءودة له": احلديث
  )٠٠:٥٠:٢٩/:١٥"(اهلدى والنور"
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امــة احلجــة, ومــن تعريــف احلجــة, وكيفيــة إق: إقامــة احلجــة عــىل احلكــام, يعنــي: الــسؤال
 يقيمها?

ً يقيمهــا أوال أهــل العلــم, وثانيــا:الــشيخ يقيمهــا بكتــاب اهللا وحــديث رســول : ً
  ً, وعمل السلف الصالح, وما أدري أنت قلت ثالثا ما هو الثالث?صاهللا 

  . تعريف احلجة:السائل
  : تعريف احلجة, كام قال ابن القيم رمحه اهللا:الشيخ

ـــوله ـــال رس ـــال اهللا ق ـــم ق ــا العل ــهق ــيس بالتموي ــصحاب ل  ل ال
 بــني الرســـول وبـــني رأي فقيـــه ما العلم نصبك للخـالف سـفاهة

  .فاحلجة هو قال اهللا وقال رسول اهللا
   بالنــــسبة للكيفيــــة, تكــــون بطريقــــة مبــــارشة أم غــــري مبــــارشة, أم عــــن :الــــسائل

  .طريق الرسائل
ا  ال, املبـــارشة ليـــست رضوريـــة ألن الرســـول عليـــه الـــسالم ملـــا دعـــ:الـــشيخ

ًملـــوك الكفـــر إىل اإلســـالم مـــا دعـــاهم مبـــارشة, أرســـل إلـــيهم خطابـــا وأحيانـــا  ً
ًأرســل إلــيهم رســوال مــن طرفــه عليــه الــسالم, فلــيس مــن الــرضوري أن تكــون 
احلجــة قائمــة مبــارشة, وإنــام بواســطة, وبخاصــة أن اآلن نحــن لــو اتــصلنا مــع 

حلجة منـا إليـه الذي نريد أن نقيم احلجة عليه, حتى لو اتصلنا عليه مبارشة فا
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نقدم ما قال اهللا وقال رسول اهللا, وبني الرسول عليه السالم الذي بلغنا رشيعة 
ًاهللا منذ أربعة عرشة قرنـا, فـإذا يف وسـائط هنـا لتبليـغ احلجـة حتـى لـو اتـصلنا : ً

مبارشة بالذي نريد أن نقيم عليه احلجة, فاملهم تبليغ احلجة إليه إما بواسطة 
أفضل اجلهاد كلمة حق «:  يف احلديث الصحيحشخص يذهب إليه كام جاء

ً, لكــن هــذا لــو أرســل إليــه خطابــا وبينــت لــه املــسألة »تقــال أمــام ســلطان جــائر
  .بأدلتها من الكتاب والسنة فقد أقيمت عليه احلجة

  ) ٠٠: ١٣: ٢٠/ ٤٦٨" (اهلدى والنور"
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هـــل جيـــوز تكفـــري الفـــرق الـــضالة كـــاخلوارج واملعتزلـــة والرافـــضة : ســـؤال
  وغريهم بعد إقامة احلجة عليهم? 

ً إذا كــان الــسؤال مقيــدا بــام جــاء يف آخــره بعــد إقامــة احلجــة علــيهم? :الــشيخ
هل كل من ادعى بأنـه أقـام احلجـة : نعم, ولكن ال بد هنا من القول: اجلواب

  ر أو املخالف هو أهل إلقامة احلجة عىل ذلك املخالف?عىل املنك
ًألننا نشاهد اليوم مع األسف أن كثريا من شبابنا السلفي إذا ما تعلم بعض 
ًاملسائل واختلـف هـو وأحـد املـشايخ العلـامء, وقـد يكونـون علـامء فعـال بـام 

ـــــي ـــــة يعن ـــــسمونه بعلـــــوم اآلل ـــــان وإىل آخـــــره, : ي بعلـــــم النحـــــو والـــــرصف والبي
أصول احلديث وأصـول الفقـه, لكـن مل يطبقـوا ذلـك, فيـأيت أحـد : واألصول

إخواننا املبتدئ يف العلـم ويكـون تعلـم مـسألة أو مـسألتني أو ثالثـة واختلـف 
مــع ذلــك العــامل فيقــول أنــا أقمــت احلجــة عليــه, مــا أظــن بمثــل هــذه الــسهولة 

يف هـــذا : نـــستطيع أن نقـــول بـــأن احلجـــة قـــد أقيمـــت عليـــه; ولـــذلك فأنـــا أقـــول
  :سؤالال

ًإذا أقيمــت احلجــة عليــه فعــال فقــد ســبق اجلــواب يف هــذا متامــا, لكــن مــن  ً
أهـل املعرفـة بالكتـاب والـسنة ومـا كـان .. الذي يقيم احلجـة? هـم أهـل العلـم
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هـذا الـسؤال تقـدم : عليه السلف الصالح من املنهج السليم, فكام قلتم يعني
  . جوابه يف تضاعيف اجلواب عن السؤال األول

مـن الـذي يملـك إقامـة : ً شيخنا تعقيبا عىل كلمـتكم حيـث قلـتم:مداخل آخر
ًاحلجة عىل من جيب إقامة احلجة عليه ليؤوب إىل احلـق? دائـام نـذكر لكـم 

  :كلمة لطيفة كنتم تقولوهنا وأطلقتموها منذ عقود
ًعــامل عامــل, وعامــل عــامل, وقــد جــرى قياســا عــىل ذلــك : العلــامء قــسامن

ستبدلت بكلمة أخـرى وجـرى ذكرهـا عـىل حيث أصبحت كلمة العامل اآلن ا
  . شيخ: ألسنة الكثريين حيث صاروا يقولون

   وكثر الشيوخ يف آخر الزمان:الشيخ
ًأيــضا قياســا عــىل تلــك الكلمــة, ونــسجا عــىل مــن منواهلــا:  فــأقول:مداخلــة ً ً :

  . شيخ عامل, وعامل شيخ: هناك الشيوخ قسامن
كر إخواننا أن ال يستعملوا هـذه  احلقيقة هبذه املناسبة أنا أريد أن أذ:الشيخ

ًأن ينبهـــوا أهـــاليهم أهنـــم ال ينـــادون رب البيـــت مـــثال الـــذي هـــو : الكلمـــة يعنـــي
أبــــو .. أبــــو فــــالن: ًطالــــب علــــم مــــثال الــــشيخ فــــالن, وإنــــام بــــدل االســــم الكنيــــة

أبـو زيـد أبـو إىل آخـره, .. أبـو عبـد اهللا.. أبو عبد الـرمحن.. أبو حممد.. أمحد
: تبهــدلت يعنــي: حلقيقــة بــالتعبري الــسوري هــذه الكلمــةأمــا الــشيخ فــالن يف ا

  . نزلت قيمتها
  . سبحان اهللا ككلمة العامل
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ً هنا شيخنا أيضا ما دام ذكرنا هذه املـسألة, لقينـي بـاألمس القريـب :مداخلة
أنجــــدنا : بعــــض اإلخــــوة كنــــت داخــــل الــــسوق فجــــاؤوا مــــرسعني إيل وقــــالوا

نحـن مـن :  النجدة ما ورائكم? قالأسأل اهللا أن يعيننا عىل: أنجدك اهللا, قلت
تالميــذ فــالن, وهنــاك إخــوة لنــا مــن تالميــذ فــالن وقبــل أن ينقــسم التالمــذة إىل 

  . ًشيخني كنا نحب بعضنا بعضا
  .  اهللا أكرب:الشيخ
  . ً واآلن صار يكره بعضنا بعضا:مداخلة
  .  أعوذ باهللا:الشيخ
احــد منــا صــار ال  أي نعــم, وحــدثت يعنــي منــافرة قلبيــة حتــى أن الو:مداخلــة

  . الشيخان: حيب أن يلقى أخاه, والسبب يف ذلك مها
  .  نعم:الشيخ
 فــالن وفــالن, ولــذلك نرجــوك أنــك تتــدارك األمــر بيــنهام لعـــل اهللا :مداخلــة

  . يصلح بينهام عىل يديك
  .  اهللا املستعان, اهللا املستعان:الشيخ
  . اهللا العافية واألمر يزداد نسأل اهللا العافية بسبب اهلوى نسأل :مداخلة
  .... هذا الداء العضال:الشيخ
  .  نعم واهللا:مداخلة

  )٠٠: ٣٩: ٥٨/ ٨٢٠" (اهلدى والنور"
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البعض يقولون أو الدعاة يقولون إقامة احلجة يكـون بـرشطني بحامـل احلجـة وبـذل : سؤال

ة ان تكـون واضـحة بينـة, فـام ًاحلجة, حامل احلجة أن يكـون مقبـوال لـدى النـاس, وبـذل احلجـ
 معنى هذا الكالم?

 الكـــالم األول باطـــل, ألن األنبيـــاء والرســـل مـــا كـــانوا مقبـــولني عنـــد :الـــشيخ
  .ًالكفار, أما الرشط الثاين فهو بال شك فيجب أن يكون واضحا

  )٠٠: ١٨: ١٩ /٥٨٠" (اهلدى والنور"
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 إقامة احلجة عىل أهل الرشك وسائر أهل البدع أم البد من فضيلة الشيخ هل تكفي: السائل

ًإنا جعلنَا عىل قلوهبم أكنَّة ﴿:فهمها? وماهو ضابط هذا الفهم? واهللا تعاىل يقول ُِ َ ْ ِ ِ ُ َْ َ َ َ َّ وذلك يف − ﴾ِ
ًإنا جعلنَا عىل قلوهبم أكنَّة أن يفقهوه ويف آذاهنم وقرا﴿ −الكفار ْ َ َ ْ ْ ً َُ َ ُ ُ َ َ َْ ِْ ِ ِِ َ َ ِ ِ ُ َْ َ َّ ِ﴾? 
دمت لـــبعض النـــاس مـــن :لـــشيخا ِ ال شـــك أن حجـــة اهللا تبـــارك وتعـــاىل إذا ق ـــ ُ

األعــاجم باللغــة العربيــة التــي اليفهموهنــا فلــم تقــم احلجــة علــيهم, ومــن أجــل 
ْوما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه ليبني هلم ﴿:ذلك قال اهللا عز وجل ِّ َ ُ َ َ ْ َُ َ َ َ ُ ْ ْ َِ ِ ِ َِ ِ ِ ِ َّ ِ ٍ َ ْ َ﴾ ,

ُ عـىل عبـاده ومل يفهموهـا بـسبب عجمـة طـرأت عـىل ِفإذا أقام العامل حجة اهللا
لــساهنم العــريب, أو بــسبب أهنــم أعــاجم فــال بــد هلــذا العــامل حينــذاك أن يــرشح 
هلـــم حجـــة اهللا تبـــارك وتعـــاىل حتـــى تتبـــني هلـــم, فـــإذا تبينـــت هلـــم احلجـــة ثـــم 
ُجحـــدوها بعـــد أن اســــتيقنتها أنفـــسهم حــــني ذلـــك حيكـــم علــــيهم بـــأهنم كفــــار 

لنـــار, أمـــا جمـــرد تـــالوة احلجـــة عـــىل نـــاس ال يفقهوهنـــا وبـــأهنم خملـــدون يف ا
 :فــذلك ممــا ال تقــوم بــه احلحــة باتفــاق أهــل العلــم, واهللا عــز وجــل حيــنام قــال

﴿@@@@@üìŽfl‰@flsflÈžjflã@óŞnfly@fĺ čiğ̂ flÈŽß@bŞä×@bflßflë﴾ فإنام يعني رسوال بلسان قومهم ليفهمـوا ً
تبـــارك وتعـــاىل, عليـــه مـــا خيـــاطبهم بـــه مـــن الـــوحي الـــذي أنـــزل عليـــه مـــن ربـــه 

ًولــذلك تأكيــدا هلــذا املعنــى جــاء قولــه عليــه الــصالة والــسالم كــام رواه اإلمــام 
قــــال : مــــسلم يف صــــحيحه مــــن حــــديث أيب هريــــرة ريض اهللا تعــــاىل عنــــه قــــال

نرصاين يسمع يب  ٍما من رجل من هذه األمة من هيودي أو«: صرسول اهللا 
ٍكل كافر عىل  يف ص له ففي هذا احلديث قو»يؤمن يب إال دخل النار ثم ال
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كـام كـان هـو عليـه الـسالم يف دعوتـه عـىل  ص وجه األرض يبلغه خرب النبي
  .حقيقتها ثم يكفر هبا; فهو يف النار
  إنـــام يعنـــي دعوتـــه احلـــق, وال» يـــسمع يب«: فقولـــه عليـــه الـــصالة والـــسالم

 أو نيً مــثال أو األمــريكينييعنــي بطبيعــة احلــال لــو ســمع أحــد الكفــار األوروبيــ
بطريق القساوسة والرهبان واملسترشقني الذين يتحدثون  ص هم بالنبيغري

كـان عليـه رسـول  حيـدثون أقـوامهم بحقيقـة مـا باألكاذيـب, وال ص عن نبينا
يتحـــدثون  مـــن األخـــالق والـــشامئل فـــيام يتعلـــق بشخـــصه ثـــم هـــم ال ص اهللا

وأهنا دعوة التوحيد وأهنا دعوة اإلصالح يف كل  ص بحقيقة دعوة الرسول
 ص كــان عليــه النبــي ادين احليــاة وإنــام حيــدثون أقــوامهم عــىل خــالف مــاميــ

 فـال يكـون واحلالـة هــذه أولئـك النـاس قــد ,شخـصه ويف دعوتــهفــي 
ًسمعوا به عليه الصالة والسالم حقا ولذلك فال يشملهم الوعيد املذكور يف 

  .آخر احلديث
النــاس ًأعيــد ذكــر هــذا احلــديث ألمهيتــه يف هــذا املوضــوع, فــإن كثــريا مــن 

يتومهون أنه من جمرد بلوغ القرآن الكريم بسبب اإلذاعات العربية إىل تلك 
الــشعوب الكـــافرة, قــد قامـــت حجـــة اهللا تبــارك وتعـــاىل علــيهم ولـــذلك فلـــيس 
ًعـــىل املـــسلمني أن يعملـــوا شـــيئا مـــن تبليـــغ الـــدعوة, لـــيس األمـــر كـــذلك, فـــإن 

ا, كيـف ًهون منه شـيئيفق القرآن إنام نزل بلسان عريب مبني, وأولئك الناس ال
يفهمــون  وكثــري مــن العــرب أنفــسهم مــن عــامتهم هــم عــادوا أشــباه األعــاجم ال

ًكثريا مما يتىل عليهم من كتاب رهبم فكيف يقال بأن حجة اهللا تبارك وتعاىل 
ني وأمثـــــاهلم مـــــن األعـــــاجم ملجـــــرد أهنـــــم يـــــبوقـــــد قامـــــت عـــــىل أولئـــــك األور
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َيسمعون كل يوم صباحا ومساء تالوة القرآن  من اإلذاعات العربية, فال جـرم ً
ّأنــه جيــب عــىل طائفــة مــن املــسلمني أن يبلغــوا رشيعــة اإلســالم بلغــة أولئــك 
ًاألقوام, وعىل هؤالء أن يكونوا من أهل العلم حقا حيسنون ترمجة القـرآن, 

  .ترمجة معنوية وليس ترمجة لفظية, هذا هو جواب ذاك السؤال اهلام
  )٠٠:١٥:٣٩/أ ٢٦" (- األثر–فتاوى جدة "
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z٥٦x؟אאא 
ْ﴿وإذ أخــذ ربــك مــن بنــي آدم مــن ظهــورهم شــيخ يف ســورة األعــراف آيــة الفطــرة, : ســؤال َ َِ ِ ُ ْ َ َ ْ ُّ َُ َ ِْ ِ ِ َ َ َ ِ

ْذريتهم وأشهدهم عىل أنفسهم﴾ ْ ْ ِِّ ِ ُ َُ ََ َ ُ َ ََ َ ُ  كل بني اآلية, ففيها أن اهللا تبارك وتعاىل يسأل.. )١٧٢:األعراف(َّْ
ًآدم يــوم القيامــة عنــدما يــرشكون بــاهللا تبــارك وتعــاىل رشكــا, إذ أن اهللا تبــارك وتعــاىل جعــل فــيهم 
الفطــرة وأشــهدهم عــىل أنفــسهم, هــل يف اآليــة دليــل عــىل أن اهللا تبــارك وتعــاىل حياســب الــذي 

 يرشك به من غري إرسال رسول بدليل آية الفطرة ويؤاخذه?
ًة دليل لذلك إطالقا, وإنام فيه أن حجة اهللا عز  البتة ال يوجد يف اآلي:الشيخ

ًوجـــــل قائمـــــة عـــــىل عبـــــاده مـــــن جهـــــة الفطـــــرة أوال, لكـــــن لـــــيس يف اآليـــــة أنـــــه 
: يؤاخذهم بناء عىل هذه احلجـة فقـط لألدلـة املعروفـة التـي منهـا قولـه تعـاىل

﴿@@@@@@@@@@bÛìŽfl‰@flsflÈžjflã@óŞnfly@fĺ čiğ̂ flÈŽß@bŞä×@bflßflë﴾) الـذين , وحـديث األربعـة)١٥:اإلسـراء 
يــدافعون عــن أنفــسهم, كالــذي مــات يف الفــرتة ومل تبلغــه دعــوة نبــي, وكالــذي 

فهــــذه األدلــــة هــــي التــــي توجــــب .. أصــــابه اخلــــرف أو املجنــــون ونحــــو ذلــــك
ًاملؤاخذة واملحاسبة يوم القيامـة إن خـريا فخـري وإن رشا فـرش, أمـا هـذه اآليـة  ً

 فهـــذه ال تفيـــد التـــي ذكرهتـــا والتـــي تتحـــدث عـــن خلـــق األرواح يف عـــامل الـــذر
  .املحاسبة واملؤاخذة قبل قيام احلجة

fĺ﴿:  يعني قوله:مداخلة čÜčÏbË@afl̂ flç@žåflÇ@bŞä×@bŞãg@čòflßbflîčÔÛa@flâžìflí@aìÛìÔflm@žæc@L@bflàŞãg@aìÛìÔflm@žëc
žáčçč†žÈfli@žåčß@òŞíğ‰Ž‡@bŞä×flë@ŽÝžjÓ@žåčß@bflãŽúbflie@ÚflŠž‘c﴾)١٧٣- ١٧٢:األعراف(.  
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 أي نعم, ألنه ليس يف اآلية إال هذه احلجة الفطرية من اهللا عز وجل :الشيخ
مـا «: وهذه اآلية تلتئم مع احلديث الصحيح وهو قولـه عليـه الـصالة والـسالم
, )١(»مــن مولــود إال يولــد عــىل الفطــرة, فــأبواه هيودانــه أو ينــرصانه أو يمجــسانه

ذه ال تعنــي أنــه فهــذه الفطــرة هــي حجــة اهللا عــز وجــل مــن ذاك العــامل, لكــن هــ
  .يعذب عىل أساسها

 بعــض العلــامء يــذكرون أيــضا ويــضيفون إىل هــذا الكــالم الــذي ذكرتــه :مداخلــة
  واســــــتأذنت ريب ألمــــــي «.. »أيب وأبــــــوك يف النــــــار«: أبيــــــهعــــــن ص أحاديــــــث قولــــــه 

bÐfl‘@óÜflÇ@žáŽnžä×flë@﴿: , ويــضاف إىل ذلــك قولــه تعــاىل»أن أســتغفر هلــا فلــم يــأذن يل

@flåčß@đñflŠÐŽy@@@bflèžäčß@žá×fl̂ ÔžãdÏ@‰bŞäÛa﴾) مـع أن اهللا تعـاىل يقـول)١٠٣:آل عمران , :﴿@@@bflß@bĆßžìÓ@fl‰č̂ äŽnčÛ@ @

@@@@@@flæìÜčÏbË@žáŽèÏ@žáŽçŽúbflie@fl‰č̂ ãc﴾) ٦:يـس( ..﴿@@@@@@@Šíč̂ flã@žåčß@žáŽçbflmc@bflß﴾) يف .. )٤٦:القـصص  
 .اآلية األخرى

 تبـارك وتعـاىل يف اآلية ظاهر أن قريش مل يأهتم نذير, ويف نفـس الوقـت أن اهللا
 فام قولك يا شيخ?.. كعمرو بن حلي..جعلهم يف النار, جعل بعضهم

ً بارك اهللا فيك, لتوضيح السؤال للحارضين أوال, ثـم يل ربـام ثانيـا, :الشيخ ً
  .نرجو تلخيص السؤال

  . نعم:مداخلة
   ما هو السؤال?:الشيخ

                                                 
 ).٦٩٢٩رقم( مسلم )١(



@Þé§bi@Š‰ÉÜa@lbnØ 
 ٢٣٢ 

ž‡gflë@﴿ العهد أليس يف آية الفطرة يف األعراف التي هي آية:  السؤال:مداخلة
flâfl…e@ïčäfli@žåčß@Ùşifl‰@fl̂ flc﴾)١٧٢:األعراف(..  

  . هذا انتهينا منه, لكن فيام بعد الذي ذكرته بعد ذلك:الشيخ
 أقـــول الـــذين يقولـــون بـــأن اهللا تبـــارك وتعـــاىل حياســـب يـــوم القيامـــة :مداخلـــة

أيب «: صاملــــرشكني وإن مل يــــأهتم رســــول, اســــتدلوا باألحاديــــث يف قولــــه 
وحــديث أمــه, وكــذلك عمــرو بــن حلــي, مــع أن القــرآن يثبــت »  النــاروأبــوك يف

ًأن قريـــشا مـــا أتـــاهم مـــن نـــذير, ألـــيس يف هـــذا دليـــل عـــىل القـــول األول أن اهللا 
تبارك وتعاىل يعذب املرشك يـوم القيامـة مـع عـدم إرسـال الرسـول وأن آيـات 

bÛìŽfl‰@flsflÈžjflã@óŞnfly@fĺ﴿: إرســال الرســول čiğ̂ flÈŽß@bŞä×@bflßflë﴾)قــالوا )١٥:اإلســراء ,
  .بتخصيصها يف غري املرشك

  . ما هو املخصص يف رأهيم:الشيخ
 اجلمــع عــىل أســاس هــذا التعــارض, بعدئــذ أثبتــوا التعــارض, قــالوا :مداخلــة

  .اجلمع بني النصني هو املقدم.. هناك تعارض بني هذين الدليلني, فـ
   هذا التعارض واضح لديك?:الشيخ
  . عندي التعارض هذا قائم:مداخلة
 . طيب:الشيخ
﴿bÛìŽfl‰@flsflÈžjflã@óŞnfly@fĺ čiğ̂ flÈŽß@bŞä×@bflßflë﴾)فرسوه قلت بامذا?)١٥:اإلسراء ,  

 بغري اإلرشاك باهللا تبـارك وتعـاىل, يعنـي وهـو أنـه اهللا تبـارك وتعـاىل :مداخلة
فالـــرشيعة هـــي التـــي جـــاءت ... فـــرض عـــىل النـــاس أشـــياء كثـــرية غـــري التوحيـــد
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  للناس مـا أمـروا بـه مـن الواجبـات الـرشعية, فمـن مل يفعـل لتعلم الناس, لتبني 
تلــك الواجبــات; ألن الرســول مل يأتــه, فــال حياســب يــوم القيامــة إذ مل يــرشك 

  .باهللا تبارك وتعاىل
bŞä×@bflßflë@@﴿:  أنا أرى أن األدلة التي متسك هبا يف ختصيص عموم آيـة:الشيخ

@@@bÛìŽfl‰@flsflÈžjflã@óŞnfly@fĺ čiğ̂ flÈŽß﴾)فليـست رصحيـة الداللـة لتـنهض وتقـوم )١٥:ءاإلسرا ,
bÛìŽfl‰@flsflÈžjflã@óŞnfly@fĺ@@@@@﴿: عىل ختصيص اآليـة čiğ̂ flÈŽß@bŞä×@bflßflë﴾) ويؤكـد )١٥:اإلسـراء ,

  :هذا أمران اثنان
ًاألمر األول أن اآلية كام تعلم دائـام مـن أصـول وقواعـد الـرشيعة أن الـسنة 

أن ختـصيص اآليـة ص سول توضح القرآن وتبني القرآن, فتعلم من قول الر
بــام ذكــرت أمــر غــري مــسلم بــه, أقــل مــا يقــال إن مل نقــل إنــه باطــل; ذلــك لقــول 

ما مـن رجـل مـن هـذه األمـة مـن هيـودي أو نـرصاين يـسمع يب «: صالرسول 
  .»ثم ال يؤمن يب إال دخل النار

اآليــة جيــب أن تظــل عــىل عمومهــا بــدليل هــذا احلــديث الــذي يؤكــد : ًفــإذا
 مـــــن اآليـــــة بـــــزعم أن تلـــــك األدلـــــة هـــــي التـــــي تقيـــــدها أو املعنـــــى الـــــذي رفـــــع

ختصــــصها, فهــــذا احلــــديث الــــصحيح ولعــــيل ذكــــرت أنــــه يف صــــحيح مــــسلم 
ًفضال عن غريه يؤكد بقـاء اآليـة عـىل عمومهـا وعـىل شـموهلا, ثـم االسـتدالل 

bĆßžìÓ@fl‰č̂﴿: بآية äŽnčÛ﴾)استدالل خطأ واضح جدا, وإال كان كل مسلم )٤٦:القصص ,ً
 فيــه أو عليــه أنــه مــا أنــذر, مــا جاءنــا نحــن مــن نــذير عــىل املفهــوم اليــوم يــصدق

ًالذي ذكرته آنفا, فـنحن مـا جاءنـا مـن نـذير, لكـن نحـن جاءنـا أو جاءتنـا دعـوة 
النــذير, فاآليــة مــا تعنــي الــشخص فقــط كــام تعنــي دعوتــه, فالــشخص بالنــسبة 
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ًة شخصا للدعوة هو كالوسيلة مع الغاية والغاية هو الدعوة, فإذا بلغت الدعو
ًما أو شعبا ما أو أمة ما فقد أقيمت احلجة, سواء كـان هـذا البلـوغ مبـارشة مـن 
الرسول عليه السالم إىل قومـه أو بواسـطة أصـحابه أو مـن يـأتون مـن بعـدهم, 

  . املهم بلوغ الدعوة
ــــا انقطــــاع[وعــــىل هــــذا نحــــن نقــــول إن األحاديــــث  ــــة; ألن ] حــــصل هن اآلي

نــذار املبــارش مــن النــذير فقــط, وإنــام يعنــي اإلنــذار املــذكور فيهــا ال يعنــي اإل
وصـــول النـــذارة, فـــسواء كـــان بالواســـطة أو بـــدون واســـطة, وحينئـــذ تـــسلم لنـــا 
األحاديث الكثرية التي يمكـن أن نقـول عنهـا بأهنـا متـواترة املعنـى حيـث أهنـا 
كلهــــا جتتمــــع عــــىل أن الــــذين مــــاتوا قبــــل بعثــــة الرســــول عليــــه الــــسالم وأخــــرب 

 أهنم يعذبون وقد بلغـتهم الـدعوة, وليـست الـدعوة التـي الرسول عليه السالم
بلغــــتهم إال هــــي دعــــوة أبينــــا إبــــراهيم وإســــامعيل الــــذين قــــاموا ببنــــاء الكعبــــة 
وتوارثوا الطواف أو احلج إىل بيت اهللا احلـرام مـن نبـيهم إبـراهيم وإسـامعيل 

أو » إن أيب وأبـــاك يف النـــار«: علـــيهام الـــسالم, فحيـــنام يـــأيت حـــديث كحـــديث
كلـــام «: واحلـــديث الثالـــث» ..اســـتأذنت ريب«: ديث الثـــاين الـــذي ذكرتـــهاحلـــ

 مر صواحلديث الرابع الذي فيه أن النبي . »مررت بقرب مرشك فبرشه بالنار
ماتــا يف : بقــربين فشمــست بــه الدابــة, وإذا بــه يــرى قــربين فــسأل عــنهام, قــالوا

 هبـــــذا يـــــشري» لـــــوال أن تـــــدافنوا ألســـــمعتكم عـــــذاب القـــــرب«: فقـــــال. اجلاهليـــــة
: ًاحلديث إىل أن الدابـة حيـنام شمـست سـمعت عـذاب املعـذبني بـالقرب, فـإذا

هـــــؤالء مـــــاتوا يف اجلاهليـــــة ومـــــع ذلـــــك يعـــــذبون, فـــــال يمكـــــن أن تفـــــرس هـــــذه 
ًاألحاديث وهـي كـام قلـت آنفـا تعطينـا معنـى متـواترا وهـي أن الـذين مـاتوا يف  ً

م مـا جـاءهم  بأهنم يعذبون ونعلـم بالـرضورة أهنـ ص اجلاهلية أخرب الرسول
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مــــن نــــذير بــــاملعنى الــــضيق األول, لكــــن نعلــــم أهنــــم جــــاءهم النــــذير بــــاملعنى 
جــــاءهتم الــــدعوة دعــــوة التوحيـــد, دعــــوة إبــــراهيم عليــــه الــــسالم : الواســـع, أي

  .وإسامعيل, فأقيمت احلجة عليهم ولذلك فهم يعذبون
bÛìŽfl‰@flsflÈžjflã@óŞnfly@fĺ@@@@@@@@﴿: ًإذا čiğ̂ flÈŽß@bŞä×@bflßflë﴾) هـي عـىل عمومهـا )١٥:اإلسـراء ,

ما مـن رجـل مـن هـذه األمـة مـن هيـودي أو نـرصاين «: ومؤيدة بالنص الرصيح
واألحاديـث األخـرى التـي ذكرناهـا, » يسمع يب ثم ال يؤمن يب إال دخـل النـار

ًكلهــا تلتــئم وتــضطرنا اضــطرارا علميــا أن نقــول بــأن اآليــة عــىل عمومهــا, وأنــه  ً
flsflÈžjflã@óŞnfly@fĺ@@@@@@@@@﴿: آليةليس املقصود كام هو املتبادر من لفظ ا čiğ̂ flÈŽß@bŞä×@bflßflë

bÛìŽfl‰ دون التوحيـد, هـذا ال يتبـادر مـع ذلـك احلـديث يؤيـد عمـوم وشـمول ﴾
اآلية واألحاديث األخرى, ولذلك فهنا ممـا أعتقـد مـن كتـب التوحيـد ال أحـد 

čiğ̂@@﴿: يقول بتخصيص اآلية فيام أعلم من أهل الـسنة واجلامعـة flÈŽß@bŞä×@bflßflë@fĺ
bÛìŽfl‰@flsflÈžjflã@óŞnflyأن هذا خاص باألحكام دون التوحيد ﴾.  

أنا الذي أعرفه من قديم أن املعتزلة وهم املعروفون بأهنم يقدمون حكم 
عقلهـــم عـــىل حكـــم كتـــاب رهبـــم وســـنة نبـــيهم بمعنـــى أهنـــم يـــسلطون عقـــوهلم 
عــــىل نــــصوص الكتــــاب والــــسنة, ويفــــرسوهنا بــــأهوائهم, فهــــؤالء هــــم الــــذين 

 املقصود بالرسول هو العقل, ويعودون هبذا التفسري إىل الفطرة, أما يقولون
أن يقــول أحــد فــيام علمــت مــن أهــل العلــم أن اآليــة خمصــصة فهــذا ال أعرفــه, 

bŞä×@bflßflë@@@@﴿: وال أستبعد أن يكون مثل هذا التخصيص; ألنه أقرب ممن يقول
@bÛìŽfl‰@flsflÈžjflã@óŞnfly@fĺ čiğ̂ flÈŽßم أن العقــول متفاوتــة أشــد ًعقــال, مــع العلــ: ﴾ أي

  .التفاوت
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  .أظن أنني أتيت باإلجابة عن سؤالك إن شاء اهللا
 إن شاء اهللا تعاىل, ولـو يعنـي شـيخ االعـرتاض الـذي يـرد عنـدي يف :مداخلة

žåčß@žáŽçbflmc@bflß@bĆßžìÓ@fl‰č̂@@@@﴿: جانـــب مـــن اجلوانـــب, يف مـــسألة اآليـــة äŽnčÛ
Šíč̂ flã﴾)ــصص يأتنــا نــذير, بــأن نقــول نحــن أمــة , واعرتاضــك عــىل أننــا مل )٤٦:الق

, فالنــذير قــائم بأننــا منــسوبون إىل أمتــه, فبالتــايل نحــن منــذورون, صحممــد 
Šíč̂@@@@@@﴿: وكـذلك إن ظـاهر اآليـة flã@žåčß@žáŽçbflmc@bflß﴾) بمعنـى أهنـم غـري )٤٦:القـصص ,

منــذورين, هــذا ظاهرهــا واهللا أعلــم, لــيس بمعنــى أقــصد التفريــق بــني املعنــى 
  . ذكرت, ال أرى دليله بشكل ظاهر, واهللا أعلمالواسع لإلنذار مما

ًيعنـــي نحـــن أيـــضا مـــا يـــشملنا .  نحـــن اآلن دخلنـــا يف تفـــصيل جديـــد:الـــشيخ
bÛìŽfl‰@flsflÈžjflã@óŞnfly@fĺ@@@@@@﴿: اآليـة čiğ̂ flÈŽß@bŞä×@bflßflëاليـوم ال يوجـد أهـل فـرتة يف : ﴾, أي

  رأيك?
  .. الذين مل يصلهم:مداخلة
أهـل الفـرتة هـم الـذين مل تـبلغهم الـدعوة, ال  ما حيتـاج إىل التفـسري, :الشيخ

  يوجد اليوم?
  .. ممكن أن يكونوا موجودين يف جماهيل أفريقيا:مداخلة
ً عفــوا لــيكن جوابــك خمتــرصا, وبــالش تقــول وال مؤاخــذة:الــشيخ ممكــن, : ً

يمكـن هكـذا ويمكـن هكـذا, وهـذا : ألن كل لفظة ممكـن تقابـل بعكـسها, أي
ًن معــي واضــحا كــام كنــت معــك, هــل معنــى ًلــيس جوابــا, لكنــي أريــد أن تكــو

bÛìŽfl‰@flsflÈžjflã@óŞnfly@fĺ@@@@@﴿: ختصيصك اجلديد لآلية čiğ̂ flÈŽß@bŞä×@bflßflëهـذه اآليـة : ﴾ أي
ال يدخل فيها أمة الرسول عليـه الـسالم وينـتج مـن وراء ذلـك أنـه يف جماهيـل 
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, ربــام مــا ســمعوا باســم صأفريقيــا كــام قلــت نــاس مل تــبلغهم دعــوة الرســول 
, ربام ما سـمعوا بأهـل اإلسـالم, فهـؤالء يعـذبون يـوم القيامـة بنـاء صمد حم

  عىل هذا التخصيص اجلديد; ألننا نحن أتباع حممد عليه السالم?
  ... أقول يا شيخ بأننا أتباع حممد منذورين, فلذلك:مداخلة
 أرجوك ال تعيد الكالم السابق; ألنه مفهـوم وواضـح وبلـسان عـريب :الشيخ

  .ًد أنا جوابا عام سألتكمبني, لكن أري
  . مل أفهم سؤالك:مداخلة
  . هذا هو اجلواب:الشيخ

  اليوم يوجد أهل فرتة أم ال, مل تبلغهم دعوة الرسول? يوجد أم ال?
  . ال:مداخلة
  . كيف ال, يا شيخ اهللا هيديك:الشيخ

  .أين ذهبت بالذين يف جماهيل أفريقيا
  .ناس بلغتهم الدعوة يمكن أن يكون, أقول يف الغالب أكثر ال:مداخلة
ً يـا شـيخ اهللا هيـديك قلـت لـك كـن واضـحا معـي, تقـول أكثـر النـاس, :الـشيخ

يا إخواننا خذوها قاعدة أي سؤال : وأنا أقول إلخواننا الذي من اهللا هبم علينا
جيـــاب عليـــه بجـــواب يـــضطر الـــسائل أن يعيـــد الـــسؤال بطريقـــة أخـــرى, يعنـــي 

ية عــــىل املجيــــب, عــــىل يـــضطر أن يتفلــــسف عــــىل املجيــــب, لكـــن املــــسؤول
ســـل مـــن يـــدقني, فأنـــت تقـــول : قاعـــدة, قـــال احلـــائط للوتـــد مل تـــشقني? قـــال

  واألقل ما هم?: األكثر, طيب واألقل سؤايل الثاين اآلن



@Þé§bi@Š‰ÉÜa@lbnØ 
 ٢٣٨ 

  . ما أتاهم من نذير:مداخلة
  .ً إذا قلها من قبل بارك اهللا فيك:الشيخ
  . نعم:مداخلة
ـــ:الـــشيخ اك نـــاس مل تـــبلغهم  ألنـــه لـــيس موضـــوعنا اآلن أكثـــر وأقـــل, هـــل هن

  الدعوة أم ال?
 . نعم:مداخلة
  . طيب بارك اهللا فيك, هذا هو:الشيخ
bÛìŽfl‰@flsflÈžjflã@óŞnfly@fĺ@@@@@@@@﴿:  هؤالء تشملهم اآليـة:طيب čiğ̂ flÈŽß@bŞä×@bflßflë ?أم ال ﴾

ما من رجل من هـذه األمـة مـن هيـودي أو نـرصاين يـسمع «: يشملهم احلديث
  ?»يب ثم ال يؤمن يب إال دخل النار

  . ال يا شيخ:مداخلة
مل يبق لنا نحن معرش أمة حممد عليه السالم خصوصية يف هذا : ً إذا:الشيخ

bŞä×@bflßflë@@@﴿: ًاملجال, نحن ومن قبلنا يدخلون مجيعا حتت عموم قوله تعاىل
@@@@@bÛìŽfl‰@flsflÈžjflã@óŞnfly@fĺ čiğ̂ flÈŽß لـذلك اإلنـذار املـذكور يف اآليـة ال بـد مـن فهمـه ﴾

ال بـد أن يكـون إمـا مبـارشة أو بتبليـغ : ًاسعة التي رشحتهـا آنفـا, أيبالدائرة الو
لنعــد إىل موســى وعيــسى علــيهام الــسالم, إذا أحــد احلــواريني : ًالــدعوة, مــثال

سمع دعوة التوحيد من عيسى عليه الـسالم ونقلهـا إىل ولـده إىل صـديقه إىل 
  قامت احلجة عليه أم ال?.. قريبه إىل آخره

  . أي نعم:مداخلة



@Þé§bi@Š‰ÉÜa@lbnØ 
 ٢٣٩ 

  . طيب, بالواسطة أو مبارشة:شيخال
  . بالواسطة:مداخلة
ال بـــد بـــارك اهللا فيـــك مـــن أن نالحـــظ هـــذا املعنـــى الواســـع وإال : ً إذا:الـــشيخ

ًضللنا ضالال بعيدا عن احلقيقة, وبذلك أظن يتم اجلواب إن شاء اهللا ً.  
Šíč̂﴿:  بالنسبة لآلية:مداخلة flã@žåčß@žáŽçbflmc@bflß@bĆßžìÓ@fl‰č̂ äŽnčÛ﴾)يعني)٤٦:صالقص ,..  
  . أي نذير:الشيخ
ً يعنــي ممكــن نقــول مــا بلغــتهم دعــوة إبــراهيم; ألنــه أيــضا مــن نــذير :مداخلــة

  ..عموم صور النذارة, النذير الذي هو الرسول أو النذير يعني الدعوة نفسها
مـا مـن نبـي إال «:  هنا قد يقال وإن كنت أنا ال أتبنى هذا, أنه قـد يقـال:الشيخ

فــالعرب جــاءهم نــذير مــنهم » , وبعثــت إىل النــاس كافــةبعــث إىل قومــه خاصــة
  .إىل آخره.. إسامعيل عليه السالم, اليهود جاءهم موسى جاءهم عيسى

فهنا جمال أن جياب من نذير منهم, وإن كنت أنا ال أتقيد هبذا, لكن أقول 
  .هذا من باب االحتياط

لكـن  شيخنا أنـا قـصدي أن رسـول العـرب هـو إبـراهيم وإسـامعيل, :مداخلة
  ..من نذير, صورة النذارة

  .. كأنك تريد أن تقول أن النذير ليس بمعنى نبي:الشيخ
  ... أي نعم, من حيمل الدعوة كام:مداخلة
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 تقـصد نـذير, هـو ال يريـد أن يفـرس نـذير بمعنـى نبـي, وهـذا يمكـن أن :الشيخ
  ما جاء . يقال هذا, هذا يمكن أن يقال

ناك فرق يف الرشيعة يف مسألة  سؤال آخر يتعلق باملوضوع, هل ه:مداخلة
اإلنذار أو قيام احلجة بني قيام احلجـة وفهمهـا حتـى تكـون سـبب مـن أسـباب 

  عىل عباده?.. حجة اهللا
   هل تقصد فهمها أم إفهامها?:الشيخ
  . فهمها:مداخلة
ً طبعــا هنــاك فــرق, فلــو كــان رجــال جمنونــا أو كــان رجــال أعجميــا ال :الــشيخ ً ًً ً

ًاحتامالت كثـرية, ربـام نـضطر أن نـذكر شـيئا منهـا ..  أو..يفقه اللغة العربية أو
  أو ال, هل تكون احلجة قائمة?

  ..ً ال طبعا:مداخلة
  .ً طبعا ال:الشيخ

جــوايب هــذا عــىل ســؤالك هــذا يــذكرين بمناقــشة جــرت يف جملــس ألول 
مــرة حيــنام انتــدبت للتــدريس يف اجلامعــة اإلســالمية, وقبــل أن تفتــتح أبــواب 

 جملــس يف ســهرة مــع بعــض أهــل العلــم والفــضل, فــأثري الدراســة اجتمعنــا يف
هــذا املوضــوع, فقــال بعــضهم بــأن دعــوة اإلســالم اآلن بلغــت كــل بــالد الــدنيا 
وأتبــع كالمــه بقولــه القــرآن واحلمــد هللا يــذاع مــن كــل الــبالد اإلســالمية إىل كــل 

يــا أســتاذ أنــت تقــول القــرآن وأنــا أقــول : أقطــار الــدنيا, فأنــا أجبــت بــام خالصــته
 كام قلت, لكن العـرب كـشعب أو كأمـة فـيهم اآلن مـن ال يفهـم القـرآن, معك
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فكيــف تريــد مــن األعــاجم األلبــان والربيطــان واألمريكــان أن يفهمــوا القــرآن 
بلغة القرآن وهو غري مـرتجم إىل لغـتهم عـىل األقـل, كيـف تقـوم احلجـة عـىل 

مـت احلجـة هؤالء بـأن يـسمعوا القـرآن يـتىل بلغـة القـرآن, هـذا ال يعنـي أنـه أقي
عليه, ولذلك فأنأ أقول ال بد من أن يفهم الذي بلغته احلجة أن يفهمهـا, وأنـا 

لــيس كــل مــن ينقــل احلجــة حيــسن نقلهــا, قــد يكــون الــذي : ًأضــيف شــيئا آخــر
نقلــت إليــه احلجــة يفهمهــا, لكــن قــد يكــون الناقــل مل حيــسن نقلهــا, ولــذلك 

قيمــت احلجــة فقيــام احلجــة عــىل شــخص مــا لــيس مــن الــسهل نحــن أن نقــول أ
  .عىل فالن

ولـذلك أنـا كثـري مـا أعـرتض عــىل بعـض إخواننـا املبتـدئني يف طلـب العلــم 
والـــسالكني معنـــا يف هـــذا الـــدرب مـــن الكتـــاب والـــسنة وعـــىل مـــنهج الـــسلف 

أنا باألمس اجتمعت مع الشيخ فالن أو : الصالح, ومتحمسني فيقول أحدهم
 اهللا أو التوسـل أو مـا شـابه الدكتور الفالين وناقـشته يف مـسألة االسـتغاثة بغـري
إىل آخره, وهـو يـصيل بنـا .. ذلك, وقلت هذا ال جيوز, هذا حرام, هذا رشك

  ًإماما, فأنا أقمت احلجة عليه, فهل جتوز صاليت خلفه?
أنـــا أقـــول أنـــت كيـــف تتـــصور أنـــك أقمـــت احلجـــة عليـــه وأنـــت ال تـــزال يف 

ل العلــم, فــام التعبــري الــسوري يف الرقــراق يعنــي يف الضحــضاح يعنــي يف أو
ينبغـــي أن أتـــصور أن كـــل طالـــب علـــم يـــستطيع أن يقـــيم احلجـــة عـــىل املـــسلم 
ًالضال فضال عن الكافر املرشك, لكن كل إنسان مكلف أن يبلغ ما يستطيع, 
أما هل قامت احلجة عليه أم مل تقم, هذا علمه عند ربه, ولذلك أنا ال أتصور 

جــة, لكــن أنــا أقــول مــن أن كــل شــخص أفهــم احلجــة وبالتــايل قامــت عليــه احل
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علم اهللا عـز وجـل منـه أنـه قامـت احلجـة عليـه وتبينـت لـه وجحـدها فهـو الـذي 
ًولــذلك كــام تعلمــون مجيعــا أن الكفــر مــشتق . حيكــم عليــه بالنــار يــوم القيامــة
فالن كافر, يعني تبني له احلـق ثـم حـاد عنـه, : من معنى التغطية, فحينام نقول

, فـأي كـافر )١٤:النمـل (﴾či@aëŽ†flzfluflë@@@@@žáŽèŽÐžãc@bflèžnfläÔžîflnžaflë@bflè@﴿: ولذلك قال تعـاىل
ًبلغته حجـة اهللا عـز وجـل وفهمهـا جيـدا, ثـم جحـد هـذا الـذي يعـذب, ولـذلك  ُ َْ َ َ
: ربنـــا عـــز وجـــل وصـــف بعـــض أهـــل الكتـــاب بقولـــه ويعنـــي نبيـــه عليـــه الـــسالم

﴿žáŽçflõbfläžic@flæìÏŠžÈflí@bflà×@ŽéflãìÏŠžÈflí﴾)ون أن الرســول عليــه , فهــم يعلمــ)١٤٦:البقــرة
السالم رسول وصادق ومبعوث إىل الناس كافة, وليس إىل العرب فقط كام 
قالــت بعــض الطوائــف مــن اليهــود, ال يعرفونــه كــام يعرفــون أبنــائهم لكــن مــع 
ذلك تعصبوا ملن كانوا ينتظرونه أن يبعث منهم وفيهم, هذا هو الذي أعتقده 

  .ًبالنسبة لسؤالك املذكور آنفا
 شيخ هناك آيات من القرآن تبني أن اهللا تبارك وتعـاىل جيعـل بـني  يا:مداخلة

: ًالكافرين والقرآن حجابا وال يفقهون ما يقوله تبارك وتعاىل كـام قـال تعـاىل
﴿@@@@@bĆibflvčy@čñflŠčŁbči@flæìŽäčßžûŽí@ü@flåíč̂ Ûa@flåžîfliflë@Ùfläžîfli@bfläÜflÈflu@flæežŠÔÛa@flpcflŠÓ@afl‡gflë

aĆ‰ìŽnžflß﴾)٤٥:اإلسراء(.  
  . نعم:الشيخ
 فهنـــا أن اإلعـــراض عنـــدما يكـــون عـــن ســـامع الـــدين وفهمـــه وفهـــم :مداخلـــة

احلجــة, اإلعــراض إنــام يكــون ســبب عــن عــدم فهمــه للحجــة, فبالتــايل تكــون 
احلجـــة قائمـــة يف مثـــل هـــذه األدلـــة وإن مل يفهمهـــا لكـــن قيـــام احلجـــة بـــسبب 

  .اإلعراض
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ًا, لعلـه هـذا التقريـب هذا اجلعل هو جعـل رشعـي ولـيس كونيـ: ً أوال:الشيخ
  .واضح عندك

هذا اجلعل سببه هو كفر هذا اإلنسان وسعيه إىل الكفـر وعـدم فـتح : يعني
ًقلبه للحق فيام إذا جاءه, وأرضب اآلن أنا لك مثال بعـد ذلـك التفـصيل الـذي 
ًذكرتــه آنفــا أن املفــروض أن املنــذر أو املبلــغ أن تقــوم احلجــة عليــه فــيام إذا 

لنـا هـذا? ألننـا أمـة خـاتم األنبيـاء والرسـل فلـيس بعـده مـن فهمها, نحن ملاذا ق
فمـــن الـــذي ســـيبلغ الـــدعوة? هـــم أتبـــاع هـــذا الرســـول, أتبـــاع هـــذا : ًرســـول, إذا

إىل آخـره, اآلن سـؤالك .. ًالرسول كام رشحنـا آنفـا فـيهم طلبـة علـم ومبتـدئني
ًهل يمكن أن نتصور رسوال بل أن نتصور : ًالسابق أصوره بصورة ضيقة جدا

ÞìŽfl‰@žåčß@bfläÜflž‰c@bflßflë@@@@﴿: ًيا بلغ قومه رشيعة اهللا عز وجل, وكام قال عز وجلنب
@@@@@@žáŽèÛ@flåğîfljŽîčÛ@čéčßžìÓ@æbflčÜči@bÛg﴾) مـع ذلـك نتـصور إنـسانا عاديـا ومل يفهـم )٤:إبـراهيم ,ً ً

  احلجة من ذاك النبي, هل يمكن هذا?
  . ال:مداخلة
كــون قائمــة عــىل كــل إنــسان, لكنــي أنــا حجــة اهللا بطبيعتهــا أن ت: ً إذا:الــشيخ

غــري مــصاب بآفــة مــن آفــات اجلنــون أو :  أعنــي»إنــسان طبيعــي«: ًوضــعت قيــدا
إىل آخره, فأي قوم وأي فرد سليم الفهـم والعقـل قامـت .. الغيبوبة عن الفهم

حجـــة اهللا عليـــه ال شـــك أنـــه فهمهـــا, لكننـــا نحـــن اآلن ال نـــستطيع أن نقـــول إننـــا 
ي يف أننا نحسن إقامة احلجة عىل أي طائفة أو مجاعة بمنزلة الرسول بل النب

ًأو فـــرد, فمـــن هنـــا إذا نحـــن ال نـــستطيع أن نتـــصور كـــام قلـــت آنفـــا أن حجـــة اهللا  ً
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ًقامت عىل كل من نقلت إليـه احلجـة الحـتامل أن النقـل مل يكـن سـليام, كـان 
ًناقصا, واألمثلة اآلن كثرية وكثرية جدا ً.  

يعلمـون أن هنـاك مجاعـات منحرفـة عـن اآلن أظن كل إخواننـا احلـارضين 
ًاإلســــالم كــــال أو بعــــضا أو جــــزءا, يــــدعون إىل اإلســــالم بنــــشاط حتــــى يــــدخل  ً ً
ـــــة مـــــثال  ـــــصارى يف إســـــالمهم وال أقـــــول يف اإلســـــالم, كالقادياني ًاليهـــــود والن
فهؤالء يبلغوهنم اإلسـالم بمفهـومهم املنحـرف عـن اإلسـالم الـصحيح, فهـم 

 الــسالم لــيس خــاتم األنبيــاء بــاملعنى املفهــوم ًمــثال يبلغــوهنم أن الرســول عليــه
: عند أهل السنة, وإنام هو باملعنى املفهوم عند القاديانية خاتم األنبياء يعني

زينة األنبياء, أما يف أنبياء بعد الرسول عليه السالم, وقد جاء أحـدهم زعمـوا 
ًوهـــو مـــريزا غـــالم أمحـــد القاديـــاين وســـيأيت آخـــرون أيـــضا يف زعمهـــم, فهـــذا 

ًنــرصاين الــذي أســلم وهــو حيمــل هــذه العقيــدة, هــذا لــيس مــسلام بــاملعنى ال
: الــصحيح; ألن احلجــة مــا تقــدمت إليــه بــاملفهوم الــصحيح بمثــل قولــه تعــاىل

﴿@@@@fĺ ğîčjŞäÛa@fláflmbflflë@čéÜÛa@flÞìŽfl‰@žåčØÛflë﴾)واحلديث املتـواتر أيـضا معنـاه)٤٠:األحزاب ,ً :
  .»ولكن ال نبي بعدي«

ًنكرون كثريا مـن األخبـار الغيبيـة كمثـل مـثال اجلـن كخلـق ًكذلك هم مثال ي ً
مـــن خلـــق اهللا كاملالئكـــة, فهـــم ينكـــرون أن يكـــون هنـــاك خلـــق مـــن خلـــق اهللا 
مكلفـــون كـــاإلنس بالطاعـــة ومنهيـــون عـــن املعـــصية هـــم اجلـــن, ينكـــرون هـــذه 
احلقائق كلها, لكن هؤالء يدعون إىل اإلسـالم, يـدعون لـشهادة أن ال إلـه إال 

 رســول اهللا, ويؤمنــون بأركــان اإلســالم اخلمــسة وإىل آخــره, لكــن اهللا حممــد
ًإسالمهم ليس صحيحا, فإذا أولئك الذين يدعون من قبـل القاديـانيني مل تقـم  ً
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حجة اهللا عليهم باإلسالم الـصحيح, ولـذلك أنـا ال أتـصور هـؤالء يـوم القيامـة 
هنـم أعـاجم ال مل قلتم بأنه هناك أنبياء بعدي والقرآن يقول كذا? أل: يقال هلم

  . يفهمون القرآن وترجم هلم القرآن بمعنى خطأ, وهكذا
  )٠٠: ٠٠: ٤٠/ ٦١٦" (اهلدى والنور"
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z٥٧x؟א 
 أقمت عىل فالن احلجة?: , متى نقول..إقامة احلجة: سؤال
  املقــــيم للحجــــة, واملقــــام : جيــــب أن يراعــــى هنــــا الشخــــصان: ً أوال:الــــشيخ

  فهــذا ًاملقــيم للحجــة فعــال رجــل عــامل بالكتــاب والــسنة, عليــه احلجــة, إذا كــان 
  .الرشط األول

ٍ أن يكون ذا فـصاحة وبيـان بحيـث أنـه يـستطيع أن يقـدم للنـاس :الرشط الثاين ٍ
ًما عنده من علم بلسان عريب مبني, إن كان عربيا, أو إن كان أعجميا, فـاألمر  ً

لوقـت, كـام أشـار إىل ًال يتعدى أيضا ما ذكرناه مـن اسـتطاعة البيـان يف نفـس ا
flåğîfljŽîčÛ@čéčßžìÓ@æbflčÜči@bÛg@ÞìŽfl‰@žåčß@bfläÜflž‰c@bflßflë@@@@@@﴿: ذلــك القــرآن يف قولــه

žáŽèÛ﴾)ًإذا كان املقيم للحجة أويت فصاحة وبيانا يف لغتـه أو يف : أي. )٤:إبراهيم ً
, وكـــام ذكرنـــا قبـــل إن كـــان عـــىل علـــم, فهـــو حينـــذاك يـــستطيع أن ..لغـــة قومـــه

أنـا أقمـت احلجـة بالنـسبة ملـا يتعلـق بـه هـو, لكـن يبقـى الطـرف الثـاين, : يقول
 − هل الطرف الثاين عنده من الفهم واإلدراك واالستعداد النفيس لتقبل, بـل 

, هـل عنــده اســتعداد لـتفهم مــش لتقبــل, − ًعفـوا أخطــأت حتـى تفهمــوا رصاحــة
 لكــن فقــد تكــون احلجــة واضــحة بينــة, وال يقبلهــا املعــرض املــرشك الكــافر,

إذا كان عنده استعداد ليتفهم احلجة, فإذا حتقق : أريد وأعيد ما أريد, وأقول
َّالرشط األول يف نفس املبلغ, ثم تبني للمبلغ أن املبلغ اسـتوعب املوضـوع  ِّ َّ
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  أنــــــــــــا أقمــــــــــــت احلجــــــــــــة : يف حجتــــــــــــه وبيانــــــــــــه حينــــــــــــذاك يمكــــــــــــن أن يقــــــــــــول
  . عىل فالن

ٍأنا شخصيا من الصعب أن أتصور أن أي شخص يقو أنـا أقمـت احلجـة : لً
ٌعىل فالن, أن كالمه مطابق للواقع, صعب أن أتـصور هـذه احلقيقـة; ألين ال  َّ
غ, فقـــد أحـــد  غ ال املبل ـــأجـــد, بـــل ال أكـــاد أتـــصور اجـــتامع الـــرشوط يف املبل َّ ـــ ِّ

أقمت احلجة عىل فالن هذا من : الطرفني خيتل فيه األمر, فال يصح أن يقال
  .جهة

ول مـــن يـــدعي أنـــه أنـــا أقمـــت احلجـــة عـــىل مـــن جهـــة ثانيـــة مـــا املقـــصود بقـــ
  فالن? 

هــل املقــصود تكفــريه? تكفــريه مــا بيجعــل حــد فاصــل بينــه وبــني الكفــر إال 
الرشك, فهو إذا اختار الكفر عىل الرشك فهو كافر بال شك, أما ونحن نعيش 
اليــوم يف فــوىض مــن احلريــة ال حــدود هلــا, واإلنــسان حــر فــيام يقــول, وفــيام 

  أقمنا احلجة, فام اهلدف من وراء ذلك تكفري?أنه : يترصف, فنقول
 ال تستطيع أن تقول تكفري, أنا أقمت احلجة عليه فهو كافر; ألنه يقف يف 

  .ًالطريق ما ذكرناه آنفا
أمـــر هـــذا اإلنـــسان إىل اهللا عـــز وجـــل, فهـــو ) تكـــل(َمل يبـــق هنـــاك إال أن : ًإذا

غ, أي غ وذاك املبل ـــالـــذي يعلـــم حقيقـــة هـــذا املبل َّ ـــ يمـــت احلجـــة عـــىل هـــل أق: ِّ
  َّاملبلغ أم ال? 

ّوربــك العلــيم بــام يف الــصدور فهــو حــسيبه, أمــا نحــن فلنــا ظــاهر أي مــسلم 
ًيــــشهد أن ال إلــــه إال اهللا, وأن حممــــدا رســــول اهللا,إال يف النــــادر جــــدا جــــدا أن  ً ً
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ــأتــصور رجــال عاملــا حقيقــة يف الكتــاب والــسنة, ويف الطــرف اآلخــر املبلغ,  َّ ً ً
إنـه كفـر, : , لكن عاند وكفر, فهذا هو الذي يمكن أن يقـالَّيبلغ األمر وبفهمه

مع أنه يف جمتمعنا هذا ال يرتتب وراء ذلك كبـري أمـر; ألن األحكـام الـرشعية 
  .ُال تطبق
ًيف االستغاثة مثال, وتكلموا معه كثري مـن النـاس يف هـذا ] ويقع[ًالرجل يكون إماما : سؤال

نــرب, فهــل إذا كــان هــذا إمــام يــصيل خلفــه أو  عــىل املصاملوضــوع, فهــو يــستغيث برســول اهللا 
 يعيد الصالة, أو ال يصيل خلفه?

  . هذا يرجع للبحث السابق:الشيخ
   وتعتقد أنه أقام احلجة?:مداخلة
 نعم, أنا أقول يف كثري من األحيان باختصار هل تعتقد أن هذا رجل :الشيخ

 النـاس, ًأصـور صـورة زيـد مـن النـاس, جـادل عمـرا مـن: ارتد عن دينـه? يعنـي
أنه أقام احلجة : ويقول زيد بأنه أقام احلجة عليه, هل هو مقتنع بقوله هذا أي

هــذا ارتــد? مرتــد عــن دينــه فطلقــت زوجتــه, وال بــد : عليــه إىل درجــة أنــه يقــول
ًمــن جتديــد عقــده عليهــا, ال بــد مــن جتديــد إيامنــه أوال ثــم جتديــد عقــده عليهــا 

ال تـصيل خلفـه, لكنـي أعتقـد أنـه صـعب : إيه نعم, أنا أقـول لـه: ًثانيا, فإن قال
غ أو املحـــاجج وصـــل إىل قناعـــة يف ذاتـــه أن حكم  َجـــدا أن يكـــون هـــذا املبل ـــ َ َ ِ ـــ ِّ ً

ًأنـه مـثال الـذي أقـام احلجـة زوجتـه بنتـه, : عىل فالن أنه مرتد عن دينه, بمعنـى
حتـــت عـــصمته مقابـــل احلجـــة عليـــه, فهـــي بانـــت منـــه ألنـــه زوجهـــا ارتـــد, وال 

الزم أنــا أســعى أن أفــرق بــني أختــي وبــني هــذا :  يقــولجيتمــع دينــان, فهــل هــو
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ال تـصيل : الذي أقمت عليه حجتي? إن كان وصل إىل هذه القوة, فأنـا أقـول
  .)١٤:القيامة(﴾@Ýfliñflč–fli@čéčÐflã@óÜflÇ@Žæbflã⁄a﴿.. خلفه, وبالتايل

  )٠٠: ١٤: ١٣ /٢٤( و) ٠٠: ٠٨: ٢٤/٢٥" (اهلدى والنور"
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z٥٨xאא 
،אص 

אWAאא@ 
ذكـرت إذا مل يكفـر اإلنـسان الـذي يقـوم بـبعض األعـامل ! اهللا جيزيـك اخلـري شـيخنا: سؤال

 عليــه الــصالة وقــول الرســول! كم اهللا كــل خــري, طيــباالــرشكية إال إذا قامــت عليــه احلجــة, جــز
إذا مت عىل ذلك مل تفلح «: والسالم للرجل الذي يلبس الصفرة, فقال له عليه الصالة والسالم

إذا مت عىل ذلك «: ما وجه املقاربة بني إقامة احلجة وقول الرسول عليه الصالة والسالم» ًأبدا
  ...ً»مل تفلح أبدا
  .  هذه احلجة:الشيخ
  .. لسالم لو ما قام هو الرسول عليه الصالة وا:مداخلة
   أنت فهمت ما قلت? :الشيخ
  .  أنا فهمت:مداخلة
  .  ال أظن:الشيخ
  ! تفضل:مداخلة
   الرسول حينام يقول له هذه الكلمة أليس كالمه حجة? :الشيخ
  .  هذا بال شك:مداخلة
   ... فيكون بعد إقامة احلجة; فإذا استمر:الشيخ

  ) سالم طريق اإل٠٠: ٢٢: ٢٥/ ٥٤٧" ( اهلدى والنور"



z٥٩x 
ال إلـه إال اهللا, : من قال«: يف احلديث الرشيف يقول النبي عليه الصالة والسالم: السائل

ال : فإذا إنسان قال» وكفر بام يعبد من دون اهللا فقد حرم ماله ودمه وحسابه عىل اهللا عز وجل
ً بـام يعبـد مـن دون اهللا جـاهال أو معانـدا فهـذا إنـسان نحكـم بإسـالمه إله إال اهللا ولكنه مل يكفـر ً

 وإيامنه أم ال?
  هو اإليامن, أو اإلسالم غري اإليامن?:  تعرف اإلسالم:الشيخ
ال إلـه إال اهللا : مـن قـال«: عنـدما قـال النبـي عليـه الـصالة والـسالم :مداخلة

»  عىل اهللا عز وجلوكفر بام يعبد من دون اهللا فقد حرم ماله ودمه وحسابه
: ال إله إال اهللا ولكنه مل يكفر بام يعبد من دون اهللا بمعنـى قـال: فإنسان قال

  .أغثني يا رسول اهللا
  . نعم:الشيخ
أغثنــي يــا رســول اهللا لــيس فيــه يشء, : إذا قــال إنــسان:  فهــذا قــال:مداخلــة

  ..فإنام يؤول استغاثته بأهنا شفاعة, كام قال املرشكون ويقول اهللا تعاىل
   أنت تلقنه?:الشيخ
  ..ال, ال ما يف تلقني.. ً ال, طبعا أنا:مداخلة
  . ال يصح هذا:الشيخ
žáŽèŽÈÐžäflí@üflë@žáŽçşŠŽšflí@ü@bflß@čéÜÛa@æëŽ…@žåčß@flæëŽ†ŽjžÈflíflë@@@@@@@@@@﴿:  يقول اهللا تعـاىل:مداخلة

čéÜÛa@fl†žäčÇ@bflãŽúbflÈÐŽ‘@čõüŽûflç@flæìÛìÔflíflë﴾)١٨:يونس(..  
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.. ; ألنـه لـيس عنـدنا خـالف..نريـد أن نـدخل يف تفاصـيل نحـن ال :الشيخ
  ما زلت تريد أن تلقنه?

  ...أنا ال ألقن.. ما يف وقت, من أجل... :مداخلة
 جــــزاك اهللا خــــري, تعــــرف أنــــت مــــا الفــــرق بــــني اإلســــالم واإليــــامن :الــــشيخ

  .....أو
  ..ً أعرف أن هناك حديثا ورد بتعريف:مداخلة
نحــــن جمــــربني للنــــاس صــــار لنــــا .. ال ال, ال, ال حتيــــد عــــن الــــسؤ:الــــشيخ

مخسني سنة وزيادة, خري الكالم مـا قـل ودل, تعـرف يف فـرق بـني اإلسـالم 
  واإليامن أو ال?

  . ليس هناك فرق:مداخلة
  ].ًموجها السؤال لآلخر[تعرف يف فرق وال ما يف فرق, !  طيب:الشيخ
ًانــا ً هــو أحيانــا يــأيت اإليــامن بمعنــى اإلســالم يف األحاديــث وأحي:مداخلــة

  ...يأيت بمعنى آخر كام يف حديث
املناقــشة هلــا ! كــام يف حــديث, أخــي:  مــا يف حــديث أنــت تقــول:الــشيخ

أســـلوب بـــل أســـاليب, عنـــدما تلتقـــي مـــع إنـــسان ختتلـــف أنـــت وهـــو تـــدعي 
دعـــوى بحاجـــة إىل اســـتدالل عليهـــا يـــأيت بالـــدليل, أمـــا إذا كـــان هـــذا الـــذي 

  ت, منتبه?تناقش معه يرحيك عن الدليل ال تتعب نفسك أن
  يف فرق بني اإلسالم واإليامن أو ما يف فرق?

ً أحيانا يف فرق وأحيانا ما يف فرق?:مداخلة ً  
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   متى يف فرق ومتى ما يف فرق?:الشيخ
يف معنـــى يـــأيت :  وقـــت يكـــون املعنـــى اإليـــامن لـــه ثـــالث معـــان:مداخلـــة

  ...بمعنى اإلسالم باألحاديث
ثــة معــاين, أنــا أســـألك اآلن دخلــت يف موضــوع آخــر, ثال.  ال, ال:الــشيخ

  متى يكون يف فرق, ملاذا مرة يكون يف فرق ومرة ما يكون يف فرق?
اإليـــامن خمـــصوص يف القلـــب فيكــون غـــري معنـــى يكـــون يف ... :مداخلــة
  .)١٤:احلجرات(﴾bŞäflße@ŽlaflŠžÇþa@čoÛbÓ﴿: فرق, يعني
هـــؤالء املتعـــاملني يعملـــون املحـــارضة أن ! ً ال, أيت أيـــضا بآيـــة?:الـــشيخ

جيلـــس يـــتكلم ربـــع ســـاعة نـــصف ســـاعة ســـاعة ســـاعتني إىل آخـــره, ولـــسان 
يا أرض اشتدي ما أحـد عليـك قـدي, ونحـن نأخـذ ونعطـي يـا : احلال يقول

  ..أخي, خذ واعط
  . هو كذلك:مداخلة
  ... ال, ليس هو كذلك:الشيخ
  ...أنا ما أعطيك!  طيب:مداخلة
ّحبك أال  ترجع تستدل بـالرغم أننـي قلـت لـك, وأنـت عللـت لـصا:الشيخ

ُجتيب بدليل; ألن الوقت ضـيق, وإذا بـك رجعـت إىل مـا هنيـت عنـه, تـأيت 
  ...متى يكون اإليامن: بدليل ملاذا قل يل

أنا ال اعرف أن أقوله إال عن طريق احلـديث : أقول لك يشء... :مداخلة
  .النبوي
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  ! عجيب واهللا:الشيخ
   وفد عبد القيس :مداخلة
أن احلـديث الـذي بقلبـك يـدل عـىل : ال تعرف تقـول!  سبحان اهللا:الشيخ

أن هنــاك فــرق بــني اإليــامن أو ال, إال عنــدما تــأيت باحلــديث? لــيس بطيــب, 
كيـــف طيـــب? أعـــط جـــواب للـــيشء ! طيـــب: ســـؤال يتوجـــه إليـــك قلـــت يل

  .الطيب
  . عندكماجلواب :مداخلة
   ما هو?:الشيخ
  . يكون يف فرق بني اإليامن واإلسالم:مداخلة
  ك فـــرق لكـــن متـــى كالـــسؤال متـــى يكـــون هنـــاك  عرفـــت أنـــا أن هنـــا:الـــشيخ

اإليـامن : فرق? بدأت جتيب لكن ضعت ألنك شـغلت باالسـتدالل, قلـت
  .له عالقة بالقلب

  . نعم:مداخلة
  .أكمل لنرى!  طيب:الشيخ
  األحاديـــث ] يف[ً وأحيانـــا يكـــون اإليـــامن بمعنــى اإلســـالم نفـــسه :مداخلــة
  .النبوية

   واألول ما هو?:الشيخ
  ..يامن القلبي غري اإلسالم الذي هو هنا اإل:مداخلة
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  ً ما هو هذا اإلسالم إذا بني لنا, ما هو اإليامن وما هو اإلسالم?:الشيخ
 اإلســـــالم الـــــذي هـــــو اإليـــــامن العمـــــيل, اإليـــــامن العمـــــيل هـــــو :مداخلـــــة
  ..اإلسالم
   اإليامن العميل?:الشيخ
  املقصود أن :  نعم, يعني:مداخلة
  ..ً هنا يظهر الغلط إذا:الشيخ

  .. ملاذا غلظ:داخلةم
   املنافقني كان إسالمهم إيامن عميل?:الشيخ
  .. أقصد أنه:مداخلة
  .هكذا يصري التفاهم.. ال..  وجوابه نعمسؤال :الشيخ
ًأنـــت تـــضعني يف مكـــان ضـــيق جـــدا, أريـــد أنـــا أعـــرب عـــن :  يعنـــي:مداخلـــة

  .اليشء اليل أريده
بـأقرب : قـول لـك, لكـن أ...وأنا ما أمنعك أنـك تعـرب!  اهللا هيديك:الشيخ

.. ًأعطنــــي جوابــــا بــــأقرب طريــــق بــــدون اســــتدالل... طريــــق, الوقــــت ضــــيق
  ..ساحمك اهللا
  ...هذا األسلوب ضيقت عيل فيه... :مداخلة
. خري الكالم ما قـل ودل: بامذا ضيقت عليك, أقول لك!  يا أخي:الشيخ

  !هذا تضييق?
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  ... عندما كان األعراب الذين وصفهم بعدم:مداخلة
أيت قــصة األعــراب أعطنــي اخلالصــة, هــل املنــافقني هــؤالء  ال تــ:الــشيخ

  كانوا مسلمني أو ال?
  . مسلمني:مداخلة
  لكن يوافق إسالمهم إيامهنم?!  طيب:الشيخ
  . ال:مداخلة
  . فهذا خيالف ما قلت:الشيخ
  ..ً كيف خيالف ما قلت? كيف إذا:مداخلة
  ن? فكر ما تقول, بينت ما هو الفرق بني اإلسالم واإليام:الشيخ
  ..ملاذا عندما قال لوفد عبد القيس!  طيب:مداخلة
ال يـصري يـا أخـي اهللا هيـديك, أنـا أقـول .. سؤال مقابل سـؤال:  لك:الشيخ

ال, ال ترجــــع وتــــسأل, أنــــا ســــأقول لــــك يشء, : نعــــم, قــــل: بينــــت قــــل: لــــك
صــح, هكــذا أنــا أريــد أن تكــون معــي : أســألك صــح? تقــول يل.. وســتقول

هـــــو : اإلســـــالم.. ًظـــــاهرا.. ًســـــالم ظـــــاهراأنـــــت, اإلســـــالم هـــــو العمـــــل باإل
هــــو اإليــــامن هبــــذا اإلســــالم : ًاالستـــسالم ألحكــــام الــــرشع ظــــاهرا, اإليـــامن

ًباطنا, فقد يكون املسلم مؤمنا وقد يكون كافرا وهذا هـو صـفة املنـافقني,  ً ً
  رأيت اآلن ماذا تقول صحيح?

  .تقصد] نفاق أكرب [:مداخلة
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  أصغر, صحيح هذا التفصيل أو ال? ما أسألك أنا نفاق أكرب وال :الشيخ
  ! هذا الذي أريد منك, ضيقت يشء أنا اآلن?

أريــــد أن أتكلــــم بــــالفكرة التــــي نقوهلــــا, مــــا :  ال, لكــــن أنــــا يعنــــي:مداخلــــة
 ...سمحت يل

تعمــل حمــارضة نــصف :  ال, الفكــرة التــي تقوهلــا قلــت أنــا حينهــا:الــشيخ
م, عنـــدك ًســـاعة أو ســـاعة, لكـــن أنـــت لـــست حمـــارضا اآلن, أنـــت ســـني جـــي

ًاســتعداد ســني جــيم, أهــال وســهال, مــا عنــدك اســتعداد هــذا بحــث, ســنقول  ً
  ...تفضل ألق حمارضة وستكون مسجلة: لك

  ...ً أنا ال أقصد حمارضة; لكن اإليامن أيضا جاء:مداخلة
ال يريــد أن يلقــي حمــارضة صــدقها : ًأقــول لــك فرضــا, قــال!  أخــي:الــشيخ

ًأنه ليس عندك استعداد تعطي جوابا ًأنا أرضب لك مثاال اهللا هيديك, .. هو
لكل سؤال بأوجز عبارة سنقول لك تفضل ألـق حمـارضة, سـرتجع وتقـول 

  .أنا ال أريد أن ألق حمارضة: يل
هـو سـألك سـؤال يريـد جـواب بـأوجز عبـارة, أنـت تقـصد ... : مداخل آخر

ال إلـه إال اهللا واسـتمر يـدعو اآلهلـة : أهنا أسئلة, نحن نـسألك إذا إنـسان قـال
ًألخرى فهل يكون دخل يف اإلسالم وصار مسلام موحدا مقبوال عند اهللا ا ً ً

  أم هو ما يزال عىل الكفر?
  !السؤال من أجل يرجع هلذا املوضوع?...  وأنا وجهت:الشيخ
  ...:مداخلة
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   ملاذا, من الذي طوهلا أنت أو أنا?:الشيخ
  . واهللا أنت:مداخلة
  . ساحمك اهللا:الشيخ
  ].كثرية[أسئلة :  يعني..أسئلة] تسأل [:مداخلة
  .ً أنا ما سألتك أسئلة, سألتك سؤاال واحد ومل جتب عليه:الشيخ
  ... آسف أنا أنسحب:مداخلة
...  احلمـــد هللا, وننتهـــي مـــن اجللـــسة, ســـبحانك اللهـــم وبحمـــدك:الـــشيخ

  ....ينسحب الرجل يقول
  .ً عفوا, جوايب مل آخذه بعد:املداخل األول

ســــالم وبــــني اإليــــامن, هــــؤالء الــــذين أن تفــــرق بــــني اإل:  جوابــــك:الــــشيخ
  .وصفتهم ليسوا مؤمنني

   ليسوا بمؤمنني?:مداخلة
 ليــسوا بمــؤمنني, لكــن هــؤالء مــا دام يــشهدوا أن ال إلــه إال اهللا وأن :الــشيخ

ًحممـدا رسـول اهللا ويـصلوا ويـصوموا فـإذا فعلـوا فعـال هـو الكفـر بعينـه فهنـا  ً
 الكفــر وقــع الكفــر أنــه هــل كــل مــن وقــع يف: نــدخل يف موضــوع ثــاين وهــو

  عليه أم ال? ما رأيك أنت?
  ... هل كل ما وقع:مداخلة
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 امــش عــىل الطريقــة هــذه أنــا أرتــضيها, مــو عــىل طريــق صــاحبك :الــشيخ
حمـــارضة, كلمـــة غطائهـــا, وبعـــد ذلـــك تلومـــوين لومـــوا أنفـــسكم, أنـــا أســـأل 

لــيس كــل مــن وقــع يف الكفــر وقــع الكفــر عليــه, مــا رأيــك : ًســؤاال, أنــا أقــول
صــح أنــا سأمــيض يف كالمــي, إذا قلــت : و غــري صــحيح, إذا قلــتصــحيح أ

ًنبنــي عليهــا عــاليل وقــصورا, ) نريــد(ال, سأضــطر أن نوقــف هنــا; ألنــه : يل
وال جيــوز نبنــي عــىل كــالم غــري مفهــوم, ألن النتيجــة ســتكون غــري مفهومــة 

  .ًأيضا
الــذي وقــع يف الكفــر وقــع عليــه الكفــر, الــذي لــيس : ًإذا!  طيــب:مداخلــة

  ..الكفروقع يف 
هل كل من وقع يف الكفر وقع الكفر عليه? إما : ً أنا سألت سؤاال:الشيخ
  .ال: نعم, أو تقول: أن تقول
  . نعم: أقول!  طيب:مداخلة
  . تقول عىل كيفك:الشيخ
  . ال, ليس عيل كيفي:مداخلة
  . طيب ما الدليل:الشيخ
  .. باعتبار الذي وقع يف الكفر:مداخلة
ـــا أطلـــب دليـــل  انظـــر اآلن انظـــر هنـــ:الـــشيخ   اك مـــا نطلـــب يـــأيت بـــدليل, هن

  .تأيت باعتبار
  . نعم, أقول لك الدليل:مداخلة
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باعتبــار, مــا هــو الــدليل? ثــم الــدليل :  ائــت بالــدليل بــدون مــا تقــل:الــشيخ
  دليل عىل ماذا?.. الذي ستأيت به عىل ماذا

   دليل عىل أن الذي يقع يف الكفر, ما هـو الكفـر الـذي وقـع فيـه? :مداخلة
   كذلك?أليس

  . ال, ليس كذلك:الشيخ
  ماذا?:  إذا:مداخلة
لــيس كــل :  لــيس كــل مــن وقــع يف الكفــر وقــع الكفــر عليــه, بمعنــى:الــشيخ

ًمـــن وقـــع يف الكفـــر قيـــل فيـــه رشعـــا إنـــه كـــافر خملـــد يف النـــار, هكـــذا معنـــى 
  !العبارة, وإذا كانت العبارة هذه ما مرت عليكم طلقناها بالثالثة, طيب

لــيس كــل مــن وقــع يف :  الــذي يفهمــه كــل النــاسنعــود ونحكــي بــالكالم
نعم, : الكفر جيوز أن نحكم عليه بأنه كافر مرتد وخملد يف النار, قل أنت

  ال, مفهوم عباريت اآلن?: قل
  . مفهومة نعم:مداخلة
  ما رأيك?!  طيب:الشيخ
  .ال: لنقل!  طيب:مداخلة
   نعم?:الشيخ
  .ال, أنه مل يقع عليه الكفر:  لنقل:مداخلة
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قــضية عقيــدة !! القــضية ليــست قــضية حتزيــر!  اهللا هيــديك يــا أخــي:الــشيخ
عقيــدتك ... مــا كفــر: كفــر, أو لنقــل.. كــذا وقــع: نريــد أن نبنيهــا, لــيس لنقــل

  ...أنت الذي أنت عىل أساسها بدأت الكالم يف هذا احلديث
  ممكن تلقي عيل السؤال بوجه آخر?!  طيب:مداخلة
ا? لــيس كــل مــن وقــع يف الكفــر أبــسط مــن هــذ..  ال, أكثــر مــن هــذا:الــشيخ

  .حكمنا عليه أنه ارتد عن دينه
  ! طيب:مداخلة
  ًأو تريد رابعا?! ً هذا وجه ثالث أيضا, طيب:الشيخ
  . معك أنا:مداخلة
  صحيح هذا الكالم أو ال?: ما رأيك!  طيب:الشيخ
  . ال أعلم:مداخلة
  ... كويس جزاك اهللا خري, فلذلك ينبغي أن نتعلم:الشيخ
  ..علمني عن ذلك... ك اهللا بار:مداخلة
الــتعلم لــه ظــروف ولــه ..  معلــش, اآلن الــساعة كــذا ومــا يف جمــال:الــشيخ

الـذي يريـد أن يـتعلم ال يرفـع رايـة املعارضـة ! أوقات, لكـن يـا أسـتاذ هـشام
وراية التكفري وهو ما زال يف قضايا بينه وبني ربه غري واضحة, ال يعرف ما 

اآلن من أبسط األشياء حتـى مـا يبقـى : هو حكم اهللا يف هذه اإلنسان, يعني
  أهل الفرتة كفار أو ال?: بالك مشغول
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  .ً طبعا كفار:مداخلة
  كفار?:الشيخ

  . نعم:مداخلة
َّ خملدون يف النار? ال تعرف, يال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد :الشيخ َ

  .أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك
  ) ٠٠: ٣٦: ٤١/ ٢٤١" (اهلدى والنور "
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z٦٠xאא 
نحن يف اجلزائر عندنا أرضحة يف العاصمة : ًمثال: سؤالني باختصار, أول سؤال: السؤال

بالضبط, عندنا أرضحة, ويف هذه األرضحة أناس يتربكون باألموات هل هؤالء مرشكني أم 
 .ال

ريـدون أن جياهـدوا ما هي نـصيحتك للـشباب اجلزائـري الـذين ي: ًوثانيا
  يف سبيل اهللا?

  قتال الكفار?:  تقصد باجلهاد يف سبيل اهللا يعني:الشيخ
  . قتال الكفار نعم:مداخلة
  . أما هذا فقد سبق اجلواب عنه, أما سؤالك األول:الشيخ
  . نصيحة عامة بام تنصح الشباب اجلزائري:مداخلة
 سؤالك األول  ننصحهم بالتصفية والرتبية, انتهى هذا املوضوع,:الشيخ

ًيبــــني لنــــا أو يؤكــــد يل أنــــا شخــــصيا عــــىل األقــــل أنــــه ال ســــبيل إال بالتــــصفية 
هـل ملـا بعـث الرسـول عليـه الـسالم كـان هنـاك مـن : والرتبية, أنا اآلن أسـأل

ًيعبد األصنام ويعبـد األمـوات والقبـور أم ال? ال شـك كـان موجـودا, بعـدما 
ال إلـــه إال اهللا : قـــالواانقـــىض العهـــد املكـــي هـــل بقـــي يف املـــسلمني الـــذين 

حممــد رســول اهللا مــن يــستعني بــاملوتى مــن دون اهللا? لــيس واضــح ســؤايل 
  .عىل ما يبدو
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  . ال مل يبق:مداخلة
 طيب, اآلن الشعب اجلزائري شعب مسلم, كيف بقي الكثـريون :الشيخ

إن مل نقـــل أكثـــرهم وال أعنـــي الطعـــن يف الـــشعب اجلزائـــري, ألن الـــشعب 
إلخ, لكن كيف بقـي هـذا الـذي تـسأل عنـه ..  مثلهالسوري مثله, واملرصي

  هل هو رشك أم ال, كيف بقي هذا يف املجتمع اإلسالمي?
  . ربام يعود ذلك لإلعالم, اإلعالم مثل التلفزيون والراديو:مداخلة
   ال هــــذا خطــــأ, اإلعــــالم مل يكــــن لــــه ذكــــر حيــــنام بنيــــت املــــساجد :الــــشيخ

  .عىل القبور
  . كالمك واضح:مداخلة
أنا عارف, وإنـام نريـد أن نأخـذ عـرب بـارك اهللا فيـك, نريـد إذا تبنينـا  :الشيخ

ًرأيا أو فكرا أو عقيدة أن نكون عىل بصرية, فنحن نقـول الـشعب املـسلم : ً
ًيف أي بلــد ال ينهــضه أبــدا وال يــستطيع أن يقــيم دولــة اإلســالم يف أرضــه إال 

لعلـم, بـل بالعلم الصحيح, وهذا الذي نسميه بالتـصفية, ولـيس فقـط هبـذا ا
وبالرتبيـــة عليـــه, فالـــشعب اجلزائـــري مثـــل الـــشعب الـــسوري مثـــل الـــشعوب 

ًاألخرى, ال يزالون يعيشون مسلمني اسام ومرشكني فعال ً.  
كيــف يمكــن القــضاء عــىل هــذا الــرشك? هــو بمثــل مــا فعــل الرســول : ًإذا

  .)٥:املدثر(﴾žŠğèİÏ@Ùflibflîčqflë ،žŠŽvžçbÏ@flŒžuşŠÛaflë﴿عليه السالم, كيف فعل? بالدعوة 
ًوأعــــود ألؤكــــد أن عنــــدنا اليــــوم مــــشاكل كثــــرية جــــدا مل تكــــن يف العهــــد 
ًاألول, قلت لكم آنفا مشكلة موجودة اليوم مل تكن يف السابق, كان العلم 
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ًيومئـــذ صـــافيا غـــضا طريـــا, اليـــوم خلـــيط يشء صـــحيح يشء غـــري صـــحيح,  ً ً
 من الـذي فيجب إجراء عملية التصفية,: ًإلخ, إذا.. يشء ضعيف فيه باطل

جيــري عمليــة التــصفية? هــذا كلــه بالتفاصــيل املحــارضة التــي كنــت ألقيتهــا 
التصفية والرتبية, من الذي يقوم بالتصفية, ال شـك : حتت هاتني الكلمتني

أهنــم أهــل العلــم, يف اعتقــادكم هــل يلحــق مليــون مــسلم عــامل واحــد عــىل 
 دولـــة يـــا مجاعـــة كيـــف نحـــن ختـــرج ونثـــور نقـــيم: ًفـــإذا..الكتـــاب والـــسنة?

ًاإلســالم ونحــن بعــد كــدعاة مــا عرفنــا مــا هــو اإلســالم فــضال أن نقعــد هلــذا 
اإلســـالم ونؤســـس لـــه بـــأفراد يـــستجيبون هلـــذا اإلســـالم, ولـــذلك فالبـــد مـــن 
ًالتـــصفية والرتبيـــة, ولـــذلك نحـــن ال نقـــر أبـــدا أي تكتـــل يقـــوم عـــىل أســـاس 
 التكتـــل والتجمـــع, هكـــذا غثـــاء كغثـــاء الـــسيل, وإنـــام عـــىل التـــصفية وعـــىل

ًالرتبيـــة, هـــؤالء الـــذين يمكـــن يومـــا مـــا أن حيققـــوا مـــا ينـــشده كـــل املـــسلمني 
الذين يعيشون عىل بصرية والذين يعيشون عىل غري بصرية, كلهم متفقون 
واحلمــد هللا عــىل رضورة إقامــة الدولــة املــسلمة, وأنــا أعتقــد أنــه لــو أقيمــت 

  ...هباًالدولة املسلمة حقا لوجد من هؤالء املسلمني أنفسهم من حيار
 جزاك اهللا خري يا شيخ وأطـال اهللا يف عمـرك إن شـاء اهللا بـام يفيـد :مداخلة

اإلســـالم واملـــسلمني, وبـــارك اهللا فيـــك عـــىل هـــذه اإلجابـــة, قـــد إن شـــاء اهللا 
  .أفدت وأجزت, وبارك اهللا فيك

  )٠٠: ١٦: ٥٠/ ٤٦٨" (اهلدى والنور"
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َّيـدعي اإلسـالم, ولكنـه يف معتقداتـه : يعنـي... عتقد عقيدة رشكية, وهـومن كان ي: سؤال
يف رشكيات, وحج وهو يعتقد هذا االعتقاد حج إىل بيت اهللا احلـرام, وكانـت حجتـه حجـة 
اإلسالم, ثم من اهللا عليه سبحانه وتعـاىل بـأن هيتـدي إىل رصاط املـستقيم وسـنة أهـل الـسنة 

  األوىل جتزيه وال ما جتزيه?واجلامعة الطريق الصحيح, فهل حجته
هـذا الـذي :  هذا خيتلـف بـاختالف اجلـو الـذي يعـيش فيـه, بمعنـى:الشيخ

ًوصــفته إمــا أن يكــون بلغتــه دعــوة اإلســالم بالغــا صــحيحا, وأرص عــىل مــا  ً
تسميه بالرشك, فهذا معناه أنه جيب عليـه أن حيـج مـرة أخـرى, أمـا إن كـان 

لـه أن هـذا الـذي هـو فيـه هـو مـن عائش يف جو ليس فيه من ينبهـه ومـن يبـني 
ًاإلرشاك باهللا عز وجل, والكفر بال إله إال اهللا, فهو يكون معذورا, ويكون 

  .التفصيل ال بد منه, هذا ً…إسالمه وحجه مقبوال
  )٠٠: ٢٠: ٥٧/ ١٣٢" (اهلدى والنور "
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م مسجد يدعو إىل بدعة رشكية ومكفرة, هل جيوز الصالة إما: يسأل سائل يقول: سؤال
 .ًخلفه علام بأن املسجد قريب من مقر عمل هذا السائل, وال يوجد مسجد آخر قريب

إن كــان هــذا اإلمــام قــد أقيمــت عليــه حجــة :  املــسألة فيهــا تفــصيل:الــشيخ
اهللا من كتاب اهللا ومن حديث رسول اهللا عىل أن ما هو فيه رشك وكفر بـاهللا 
ورسوله ثم مل يرتدع فال تصح الصالة خلفه, أما إن كان ككثـري مـن هـؤالء 
النـــاس الـــذين يعيـــشون يف جاهليـــة ولـــيس هنـــاك مـــع األســـف الـــشديد مـــن 
يـــبلغهم حكـــم اهللا عـــز وجـــل فحينـــذاك يف رأيـــي أن الـــصالة جـــائزة ألننـــا ال 

  .نستطيع أن نكفره وأن نخرجه من امللة ما دام أننا مل نقم عليه احلجة
 )٠٠:٥١:٣١ /٢" (تاوى اإلماراتف"
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 . كوسيلةصيا شيخ هل جتوز الصالة خلف إمام يستغيث بالرسول : سؤال
  . عليه الصالة والسالم:الشيخ
  . عليه الصالة والسالم:مداخلة

 كــذلك األمــر أنــه يــستبيح لنفــسه أنــه يميــل إىل احلكــم الــذي وهــل جيــوز
ًإنـــه عيـــسى عليـــه الـــسالم مل يرفـــع جـــسديا إىل الـــسامء, بـــل رفـــع : يقـــول فيـــه ُ

ًمقدارا, وكذلك األمر يستبيح لنفسه بالقول أنه يقرأ عىل اللـوح املحفـوظ 
  يف املنام رؤية, هل جتيز الصالة خلفه?

و دمنــــا نحكــــم بإســــالمه, فــــإذا  جتــــوز الــــصالة خلفــــه مــــا دمــــت أ:الــــشيخ
  .أخرجناه من دائرة اإلسالم فحينئذ ال جتوز الصالة

ًفأنت يف حدود معرفتك بالرشع أوال, ومعرفتك بالشخص ثانيا هو ال : ً
  يزال يف دائرة اإلسالم وإال ارتد عن اإلسالم?

ال خترب : نفسه ورجع وقال يل...  ال زال يف دائرة اإلسالم حتى:مداخلة
مـثلام تـشكي بـالطبع خـضع يف القـول : ذي أنا قلته إياك, يعنـيشيوخك بال

ال : عــاود مــن جديــد كــان يف األول موقفــه حــازم وبعــدين رجــع حيكــي يل
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خترب شيوخك بالذي حصل حتى ال يكفروين أو يفهموين خطأ, أنا برائي 
  .رؤية يف املنام يشء حصل معاي

  .د لغري اهللا ما عليك هذه جزء مما ذكرت, أنا قلت بيسجد سجو:الشيخ
  . أنا أحكي الرؤية يف املنام:مداخلة

ًأما هو يميل إىل أنه عيسى عليه السالم مل يرفع نبيا إىل السامء, بل رفع 
  .ًمقدارا, إين رافعك

  . نعم:الشيخ
  . املهم يا أخي خذ القاعدة واسرتح:الشيخ
  . نعم:مداخلة
املخالفة  كل إنسان أصله مسلم, ثم ارتكب خمالفة رشعية, هذه :الشيخ

خترجـــه مـــن دائـــرة اإلســـالم واملـــسلمني, وال تـــصح الـــصالة خلفـــه, ولكـــن 
جيب أن نعلم أنه لـيس كـل مـسلم وقـع يف الكفـر وقـع الكفـر عليـه, عرفـت 
كيف? ليس كل من وقع يف الكفر, وقع الكفر عليه وتلبسه الكفـر وأحـاط 

  .به بحيث أنه خرج من دائرة اإلسالم
لقاعــــدة ال يــــستطيع عامــــة النــــاس أن فهــــذه هــــي القاعــــدة وتطبيــــق هــــذه ا

يطبقوهـــا عـــىل أي إنـــسان, وإنـــام هـــذا حيتـــاج إىل علـــامء عـــارفني بالكتـــاب 
والــسنة, ويكــون عنــده يشء مــن الرويــة والتــؤدة والتــأين بحيــث أنــه مــا يف 
عنـده اإلفــراط والتفـريط مــا عنـده أن كــل املـسلمني كــام يقولـون عــىل خــري, 
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عـن الـدين بـدون مـا يعـرف أحوالـه, هـل وال أنه من قال كذا فقد كفر وارتـد 
  .هو معذور هل هو جاهل, هل هو عامل إىل آخره
أنه هـذا الـذي أنـت تـسأل : ولذلك فأنا أقول لعامة املسلمني من أمثالك

ًعنـــه يف حـــدود معرفتـــك أنـــت مـــسلم وال كـــافر? ال واهللا مـــسلم إذا الـــصالة : َّ
ًأنــت احتياطــا ال : ًجــائزة, ال واهللا هــذا لــيس مــسلام عنــدي, أقــول لــك حينئــذ

الزم حتتــــاط مــــا تبــــادر إىل : تــــصيل وراءه, لكــــن معناهــــا مــــن جهــــة أخــــرى
تكفريه سيكون أنت خمطئ يف تكفريه; ألنك لست من أهل العلم عرفـت 
كيــف? فــإذا غلــب عــىل ظنــك أنــه هــذا كفــر, ال تــصيل وراءه وتــصيل عــىل 

  .إمام ال تشك يف إسالمه وإيامنه
  . من أهل العلملكن ال تقطع بكفره ما دمت لست

  ) ٠٠: ١٥: ٠٠/ ٣٤٣" (اهلدى والنور "



@Þé§bi@Š‰ÉÜa@lbnØ 
 ٢٧١ 

z٦٤xصאא؟א
؟ 

يعلــم الغيــب فهــل جيــوز  صإمــام مــسجد يــدعي بــأن رســول اهللا : سـؤال
  الصالة خلفه?

 بأن الرسول عليـه الـسالم  ال رصحيةالقرآنية الواردة النصوص : اجلواب
@@@@﴿ :الغيب كام يف قوله تعاىليعلم  ä@åß@pŠrØnü@kîÌÛa@áÜÇc@oä×@ìÛë

õìÛa@ß@bßë﴾هلــذا املعنــى كمثــل ً واألحاديــث الــواردة أيــضا مؤكــدة 
 وهي ٍ صغريةٍمر بجارية ص احلديث الذي يف صحيح البخاري أن النبي

 : فقـــال عليـــه الـــصالة والـــسالم»وفينـــا نبـــي يعلـــم مـــا يف غـــد«: تغنـــي وتقـــول
 : يعنــي,)١(»ال يعلــم الغيــب إال اهللا وقــويل مثــل مــا كنــت تقــولني; هــذادعــي «

ــلُ فــإذا ب,مــن الكــالم املبــاح  ال جيــوز ٍفحينئــذ ذلــك ثــم أرص عــىل ضــالله َغِّ
  . نعم,الصالة خلفه

  )٠٠: ٥٠: ٢٦/ ١٩" (اهلدى والنور"

                                                 
 ).٣٧٧٩رقم( البخاري )١(
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  ٢............................................................................................آتاب العذر بالجهل

  ٣..............................................................................باب ضوابط العذر بالجهل] ١[

  ٦....................................................................................................باب منه] ٢[

  ٧....................................................................................................باب منه] ٣[

  ١٤.....................................باب هل ُيعذر بالجهل في مسائل االعتقاد في بالدنا اليوم؟] ٤[

  ١٥................................بالجهل من عاش في مجتمع مليء بالشرآيات؟باب هل يعذر ] ٥[

  ١٨.................................................................باب هل يعذر المخالف في العقيدة؟] ٦[

  ٢٢.....................................................باب هل يعذر بالجهل في األسماء والصفات؟] ٧[

  ٢٣............................................تشار العلم؟باب هل يعذر اإلنسان بجهله في زمن ان] ٨[

باب حكم الطواف بالقبور وهل يعذر بالجهل في مثل ذلك وهل أخذ الميثاق يكفي آحجة؟ ] ٩[
  ٢٩.....................................................................................وحكم أهل الفترة

  ٣٥...................................باب حكم من مات من المسلمين وهو يجهل التوحيد لعذر] ١٠[

  ٣٧.........................باب هل ُيدعى لمن مات جاهًال بحقيقة التوحيد ونقاش حول ذلك؟] ١١[

  ٤٧...............................................................................................باب منه] ١٢[

باب العذر بالجهل، وبيان أن الموحِّد ال يخلد في النار مهما آان فعله مخالفًا لما يسلتزمه ] ١٣[
  ٤٨.......................................................................ن األعمالاإليمان ويوجبه م

  ٥٨.. في أبواب العذر بالجهل؟»مهما يكتم الناس يعلمه اهللا «:باب هل يحشر قول عائشة] ١٤[

  ٦١..................................باب هل العذر باإلآراه آان موجودًا في شريعة من سبقنا؟] ١٥[

  ٦٦........................................»دخل رجل الجنة في ذبابة«: بيان ضعف حديثباب ] ١٦[

إال من أآره وقلبه مطمئن ﴿: باب بيان نكارة متن حديث الذبابة لمخالفته لقوله تعالى] ١٧[

  ٧٠.............................................................................................﴾باإليمان

  ٧٨......................................باب من شذ في مسألة عقدية هل يعد ضاال أم مجتهدًا؟] ١٨[

  ٨٦..................................باب متى يكفر من أنكر شيًئا معلوًما من الدين بالضرورة؟] ١٩[
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  ٨٧.......................................................................باب بيان من هم أهل الفترة] ٢٠[

  ١١٠.............................................................................................باب منه] ٢١[

  ١١٩......................................هذا الزمان من له حكم أهل الفترة؟باب هل يوجد في ] ٢٢[

أو وصله على غير وجهه له حكم أهل الفترة؟، باب هل من لم يصله الدين في هذا الزمان] ٢٣[
.......................................................................................................١٢٢  

  ١٢٤....................................................باب حكم من لم تبلغهم الدعوة في اآلخرة] ٢٤[

  ١٣٤..............................................باب مصير من وصلهم الدين على غير حقيقته] ٢٥[

 على خالف الواقع فصده ذلك عن اإلسالم هل هو في حكم  صباب من ُوصف له الرسول] ٢٦[
  ١٣٧.........................................................................................أهل الفترة؟

  ١٤٣...............لدعوة، وأطفال المشرآينباب الكالم على أهل األعذار الذين لم تصلهم ا] ٢٧[

  ١٤٩..........................باب من وصلته الدعوة على غير حقيقتها ليس من أهل الوعيد] ٢٨[

  ١٥١..............................................باب من مات في الجاهلية ليس من أهل الفترة] ٢٩[

  ١٥٢.......................................................ا من أهل الفترةباب أهل الجاهلية ليسو] ٣٠[

  ١٥٤.......................................................باب أهل الجاهلية ليسوا من أهل الفترة] ٣١[

باب بيان أن مشرآي الجاهلية في النار وليسوا من أهل الفترة بما فيهم والدي الرسول ] ٣٢[
  ١٥٥..................................................................................................ص

  ١٦٠.................................ل يمتحن بعض أهل الجاهلية في عرصات القيامة؟باب ه] ٣٣[

وإن ﴿:  وقوله تعالى﴾ولو شئنا لبعثنا في آل قرية نذيرا﴿: باب الجمع بين قوله تعالى] ٣٤[

  ١٦١.......................................................................﴾من أمة إال خال فيها نذير

  ١٦٢.............................................................................................باب منه] ٣٥[

  ١٦٥.............................................. من أهل الفترةصباب هل آان والدا الرسول ] ٣٦[

  ١٧٠..............................................................................................باب منه]٣٧[

  ١٧٩.............................................................................................باب منه] ٣٨[

  ١٨٤...................................................النار؟ فيص باب آيف يكون والدا النبي ] ٣٩[

 صباب آيف الجمع بين آون من لم تبلغهم الرسالة من أهل الفترة وبين قول النبي ] ٤٠[
  ١٨٨..........................................................................؟»أبي وأبوك في النار«
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  ١٩٢........................ بعمي وعمك»أبي وأبوك في النار«باب هل يصح تأويل حديث  ] ٤١[

  ١٩٥.................................................... البلوغ وقيام الحجةباب عدم التكليف قبل] ٤٢[

  ١٩٦..................................................................باب أطفال المؤمنين في الجنة] ٤٣[

  ١٩٧.............................................................................................باب منه] ٤٤[

  ١٩٨......................................................................باب أطفال الكفار في الجنة] ٤٥[

  ١٩٩.............................................................................................باب منه] ٤٦[

باب هل أطفال المشرآين، ومن لم يبلغه اإلسالم الحق من المسلمين؛ من أهل الفترة؟] ٤٧[
.......................................................................................................٢٠٠  

باب حكم أوالد النصارى والمنافقين ممن لم يبلغ سن التكليف في اآلخرة، ومن بلغته ] ٤٨[
  ٢٠٢.....................................صال، وأمثالهمالدعوة في سن الخرف، ومن لم تبلغه أ

باب الكالم على أهل األعذار الذين لم تصلهم الدعوة، ومصير أطفال المشرآين وأطفال ] ٤٩[
  ٢١٢............................................................................................المؤمنين

  ٢١٨..................................»الوائدة والموؤدة في النار«:صالنبي باب معنى قول ] ٥٠[

  ٢١٩.............................................................................................باب منه] ٥١[

  ٢٢١...........................................باب تعريف الحجة ومن يقيم الحجة على الحكام؟] ٥٢[

باب هل يجوز تكفير الفرق الضالة بعد إقامة الحجة عليهم؟ والتطرق لمعنى إقامة الحجة] ٥٣[
.......................................................................................................٢٢٣  

  ٢٢٦.....................................................................باب من شروط إقامة الحجة] ٥٤[

  ٢٢٧.....................................................................باب هل يشترط فهم الحجة؟] ٥٥[

  ٢٣٠.....................................باب هل يغني أخذ الميثاق في األزل عن إقامة الحجة؟] ٥٦[

  ٢٤٦............................................................................باب آيف تقام الحجة؟] ٥٧[

وبين قول النبي ، باب آيف الجمع بين ضرورة إقامة الحجة  على من تلبس بعمل شرآي] ٥٨[
  ٢٥٠................................»إذا مت على ذلك لن تفلح أبدًا«:   لمن لبس الصفرةص

  ٢٥١.......................................باب حكم من نطق بالشهادة وبقى متلبسًا بالشرآيات] ٥٩[

  ٢٦٣......................................باب آيف يتعامل مع المسلمين المتلبسين بالشرآيات] ٦٠[

  ٢٦٦.....................................................باب هل يجزئ حج المتلبس بالشرآيات؟] ٦١[

  ٢٦٧....................................باب هل يصلى خلف المتلبس بالبدع الشرآية المكفرة؟] ٦٢[
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 وينكر أن عيسى عليه السالم ُرِفَع  صباب هل تجوز الصالة خلف من يستغيث بالرسول] ٦٣[

  ٢٦٨................................................................................إلى السماء حقيقة؟

  ٢٧١...............الغيب؟ وما حكم الصالة خلف من يعتقد ذلك؟ صالرسول باب هل يعلم ] ٦٤[

  ٢٧٢.....................................................................................................الفهرس

  


